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Ayda bir yayımlanır.

Kur’an şeytanın ve şeytanî güç odaklarının Allah’ın kullarını 
baştan çıkarmak, ayartmak ve saptırmak için her yola başvu
rup her yöntemi deneyeceğini beyan buyurur:

‘İblis: ‘Beni azdırdığın için andolsun ki gidip senin dosdoğru 
yolunun üstünde pusuya yatacağım. Sonra onlara, önlerinden, 
arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onla
rın çoğunu şükreder bulamayacaksın.’ dedi.” (A'râf 7/16-17) 

Kıyamete kadşr kendisine “saptıncılık” misyonu yükle
nen şeytan, birtakım güçleri ve imkanları, insanlar ve cinler- 
den( 114/6) pek çok askerleri (atlıları, yayaları) ve yardımcıla
rı ile bugün özellikle ve öncelikle evlatlarımızı ayartmakta ve 
mahvetmektedir:

“(Şeytan:) “...Onun (Adem’in) soyunu, pek azı hariç avu
cumun içine alıp mahvederim. ”

"Allah dedi ki: “Defol git! Artık onlardan kim sana uyarsa, iyi 
bilin cezanız cehennemdir. Mükemmel bir ceza!... Hem onlardan 
gücünün yettiklerini sesinle ayartıp siperlerinden çıkar; atlıların 
ve yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına ve evlatlarına 
ortak ol. Onlara vaadler yap! Fakat şeytan onlara batıldan başka 
bir şey va’d etmez.” (İsra 17162-64)

Şeytanın medyatik yüzüne ve gücüne de vurgu yapan bu 
âyet insanların iki zaaf noktasına işaret eder: mal ve evlat. 
Günümüzde artık kurumsallaşmış ve her türlü güç ve imkanla 
donanmış bulunan şeytan, tüketim çılgınlığını teşvik ederek 
mallarımızı, türlü yönlendirme ve ayartma yollarıyla da evlat
larımızı elimizden almaktadır.

Şeytan, yalan-dolanla( 14/22), çeşitli kuruntu(4/120) ve 
vesveselerle(7/20), çıplaklığı teşvik ederek(7/21,27), insanla
ra haramlan süsleyip(8/48; 15/39; 16/63; 27/24; 29/38) içki ve 
kumarla düşmanlıkları körükleyerek(5/91); hayasızlık ve kö
tülükleri emrederek(2/169; 24/21); onlara Hak ve hakikati 
unutturup(59/19), Din’i eğri ve dolambaçlı gösterip(7/46), 
karmakarışık kılıp(6/137), oyun ve eğlence yerine ko- 
yup(7/51) Kur’ân’ı terkedilmiş bıraktırarak(25/28-30)... ayart
ma ve saptırma görevini kesintisiz sürdürmektedir.

Böylesine korkunç ve çok yönlü saldırılar, tuzaklar karşı
sında korumasız ve yalnız bırakılan gençliğimiz, bocalamakta, 
istikametini şaşırmakta ve ne yapacağını bilememektedir. Ya
pılan araştırmalar, şeytanî kuşatmanın gençliğimizi nasıl bir 
girdabın içine çektiğini; onları alkol, uyuşturucu, seks vb. ile 
nasıl yiyip bitirdiğini ve manevi boşluk çukuruna yuvarladığı
nı gözler önüne seriyor.

İşte Ümran, böyle bir ortamda ‘kendini arayan gençliğe’ 
el uzatmanın, onları dipsiz uçurumlara düşmekten kurtarma
nın imkanlarını araştırıyor. Yazarlarımız Yıldırım Canoğlu, 
Metin Alpaslan, Ahmet Dağ, Kerim Buladı, Asım Oz, Ser
dar Demirel ve Naci Cepe, hem gençliğin bunalımını tahlil 
ediyor hem de bu bunalımdan çıkış yollarını işaret ediyorlar.

Umran-ek’te de, Ümran Araştırma Grubu’nun, gençliğin 
durumunu müşahede etmeye imkan veren araştırma sonuçla
rından seçtikleri bir derleme bulacaksınız.

Bu sayımızdaki; Taliban’a esir düşüp serbest bırakıldıktan 
sonra Islâm’ı araştırarak Müslüman olan İngiliz gazeteci 
Yvonne Ridley’le yaptığımız röportajı ve Kâni Torun’un 
“Kongo’nun Unutulmuş Müslümanları” üzerine yazdığı gezi 
izlenimlerini ilginç bulacağınızı umuyor, Gündem, Yaşayan İs
lam, Analiz ve Kültür-Sanat bölümlerimizdeki canlılık ve do- 
yuruculuğa da dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Utnran’dan selam, sevgi ve dualar...

Şeytanî Kuşatma ve Kendini Arayan Gençlik

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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rih araştırmacısı.
Kerim Buladı: İlahiyat doktoru, 
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Yıldırım Canoğlu: Araştırmacı, ya

zar.
Naci C epe: Araştırmacı yazar.
Harun Çolak: Edebiyat araştırma

cısı.
Ahmed Dağ: Felsefeci, eğitimci, 

araştırmacı yazar.
Bahattin Dartma: Doçent, ilahiyat- 

çı.
Serdar Demirel: Malezya İslam 

Univ. Araştırma görevlisi.
Abdurrahman Dilipak: Vakit gaze

tesi başyazarı.
Alptekin Dursunoğlu: Uluslararası 

ilişkiler uzmanı.
M. H. Faruki: Pakistan asıllı yazar; 

Impact International editörü.
Fahreddin Gör: Fıkra ustası.
Murat Kirişçi: Araştırmacı, eğitim

ci yazar.
Osman Kurt: Araştırmacı, yazar.
Atasoy Müftüoğlu: Düşünce adamı, 

yazar.
Mustafa Miyasoğlu: Şair, edip; hi

kaye ve roman yazarı.
A sm  Oz: Eğitimci, araştırmacı ya

zar.
Lütfü Özşahin: Felsefe doktoru, 

araştırmacı yazar.
Yvonne Ridley: Taliban’a esir düşüp 

daha sonra Müslüman olan İn
giliz kadın gazeteci.

Selim Şevkioğlu: Aaştırmacı yazar.
Kâni Torun: Doctors Word Wide 

yöneticisi-Manchester
Muammer Yalçm: Araştırmacı, 

eğitimci, yazar.
Haşan Ali Yıldırım: Öykücü, yazar, 

edebiyat, sinema, müzik eleştir
meni.

Abdullah Yıldız: Araştırmacı yazar.

KÜLTÜR SANAT
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G Ü N D E M

FIRTINA SÜRÜYOR

ATASOY MÜFTÜOĞLU

G ünümüzde, her ülkede 
devletin hakları, her 
durumda insan hakları

n ın  üzerinde tutuluyor. Bütün 
toplum lar ideolojik/resmi dü- 
şüncenin denetimi altında yaşı
yor. Bütün devletler, her top
lumda ideolojik/resmi düşünce 
adına, sürü eğilim lerini, kitle 
eğilimlerini sonuna kadar sömü
rüyor. İslam Dünyasında, top
lam larıyla iletişim i olmayan, 
toplum larm ın bek lentilerin i 
temsil etmeyen devletler, ege
menliklerini sürdürüyor. Bugü
nün dünyası kanlı bir dünyadır, 
bugünün tarihi kanlı bir tarihtir. 
İnsanlık, dehşetengiz militer bir 
sistemin baskısı altındadır. V ah
şi ideolojiler, tahripkar ideolojik 
çerçevelerle bütün toplumlarda 
gerilim ler üretm ektedir. T o p 
lumsal ve siyasal hayatta ahlakın 
tayin edici rolü ve otoritesi kal
mamıştır. Hayatın ahlaki boyutu 
kolaylıkla ihmal edilebilm ekte
dir, ahlaki tavırlar önemsiz sayı- 
labilmektedir. Piyasa toplumla- 
rmda ahlak kişisel bir tercih ha
line gelmiştir. İnsanlarla ilişki
nin yerine, mallarla ilişki geç
miştir.

Bugünün dünyası kaygan iliş
kiler dünyasıdır. Bugün, her yer,

her şey kimliksizleşiyor. Gerçek 
ilişkiler kayboluyor. Tüm ilişki
lerin ve bağlantıların paraya 
bağlı olduğu bir dönemi yaşıyo
ruz. Bu dönemde başarı parayla 
eşitlenmiştir, insanla ilgili de
ğerlendirmeler, maddi bağlamda 
yapılmaktadır. Bu dönem, bütün 
erdemlerin altüst olduğu bir dö
nemdir. Hayatın her alanında 
kayıtsızlıkların korkunçluğu ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. H e
men her yerde kötülüğün man
tığı, çıkarın mantığı, önyargıla
rın ve fanatizm lerin mantığı, 
dogmatizmlerin mantığı, aklın 
mantığını, ahlakın ve vicdanın 
mantığını eziyor. Bütün bu olup 
bitenler karşısında insani ve ah
laki dünyalar susuyor. Her alan
da fırtına sürüyor, bütün ilişkiler 
bayağılaşıyor. Kaygan zeminler
de yürüyoruz, ilişkilerimiz yüzey
sel olduğu için, konuşmalarımız 
yüzeysel olduğu için, birbirimi
zin derinliklerine ulaşamıyoruz. 
Yıllarca birlikte olduğumuz hal
de birbirimizi gereği gibi tanıma
yı başaramıyoruz. Birbirimizi ge
reği gibi görmüyor ve duymuyo
ruz. Kalbimizde, zihnimizde bü
yüttüğümüz hayatları yaşayamı- 
yoruz, başka hayatlara mecbur 
ediliyoruz. Kendimizi olduğu

muzdan farklı göstermeye çalışı
yoruz.

Emperyalizmler sınırsız bir 
biçimde yayılıyor. Müslümanlar 
İslam ve Müslümanlarla ilgili 
değerlendirm eleri O ryantalist 
kurgulardan öğrenmeye başla
mışlardır. İçerisinde yaşadığımız 
zamanlar yaralayıcı zamanlardır. 
Bütün kötülükler “özgürlük” 
maskesi altında yürütebilmekte
dir. Bütün, Batılı-m odern kav
ram ve kurumlar, emperyalist 
politikalarının maskesi olarak 
kullanılabilmektedir. B atı’ya öz
gü bütün etiketler mutlaklaştı- 
rılm ıştır. İdeolo jik  saplantılar 
uluslararası, toplumlar arası an
layışı geliştirme çabalarını yık
maktadır. Batıya özgü, bireyselci 
geleneklerin yabancılaştırıcı et
kisi bütün toplumlarda kendisini 
hissettiriyor. Batılı kavram ve 
kurumlar h iç bir şekilde sorgula- 
namazken, İslam ve Müslüman
larla ilgili sorgulayıcı bir dil ve 
söylem kullanılıyor. Küresel sis
tem, sistematik bir şekilde kar
şıtlıklar ve dışlayıcılıklar icat 
ediyor. İçerisinde bulunduğumuz 
dönem, İslam’ın dünyevi işlev
lerinden bütünüyle arındırılmak 
istendiği bir dönemdir. İdeoloji
ler ve pazarlık uğruna yeni sa
vaşlar gündeme getirilebilmek
tedir.

Bize anlatılanları dinlemek 
zorunda değiliz. Bizler, kendi se- 
rencamımızı konuşmalıyız. Dün
ya görüşümüzün, hayat tarzımı
zın, kültür ve uygarlığımızın sis
temli bir şekilde aşağılanmasına 
kayıtsız kalamayız. Emperyalist 
çerçeveleri, düşünceleri, kavram 
ve kurumlan, stratejileri sorgula-
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FIRTINA SÜRÜYOR / MÜFTÜOĞLU

yabilmeli ve açıkça reddedebil- 
meliyiz. Propaganda aygıtına, 
enformasyon egemenliğine ve 
politik zorbalıklara teslim olma
mak için, çok keskin bir duyarlı
lık gerekiyor, ödünsüz bir bilinç 
gerekiyor. Bir iman ve dava yol
culuğu çok büyük bir yolculuk
tur, uzun süren bir yolculuktur. 
Bu yolculuk uzun soluklu bir yü
reklilik ister. Koşulların dayat
maları çok büyük yitirilişlere ne
den oluyor.

Mevhum bir kavram adına, 
“dem okrasi” adına, yürütülen 
barbarlıklarla, zulümlerle, işken
celerle, toplumlarımız, hayatla
rımız, zihinlerimiz ve ruhlarımız 
bir harabeye/viraneye dönüştü
rülüyor. Bugünün dünyasında 
en yüksek fiyatı verenler tarafın
dan seçimler alınıp satılabiliyor, 
basın alınıp satılabiliyor, piyasa 
alınıp satılabiliyor, yargı alınıp 
satılabiliyor, siyaset alınıp satıla
biliyor. Ü lkelerin, kimler tara
fından ve nasıl yönetileceğine 
Amerika karar veriyor. Efsane
leştirilen ideolojik klişeler aracı
lığıyla toplumlar körleştiriliyor. 
Her ülkede kamuoyu, her hangi 
bir tüketim nesnesi gibi isteni
len  doğrultuda üretilebiliyor. 
Toplumlarımıza şiddet yoluyla 
değişim dayatılıyor. Top Ilımları
mızın ruhu, bilinci ağır yaralar

alıyor. Emperyalizme maruz kal
mak demek, hayatımızın ve in
sanlığımızın bütün boyutlarının 
tecavüze maruz kalması demek
tir. Bugünün savaş stratejileri 
bütün insanlık için  bağlayıcı 
olan, temel ahlaki ilkeleri yok 
sayıyor, her türlü yıkımı ve şid
deti meşrulaştırıyor.

Yıkıcı adaletsizlikler karşısın
da umutlarımızı sürekli olarak 
ertelememeliyiz. Ahmakça, ap
talca iyimserliklere teslim olma
malıyız. Günümüzün vicdanı 
olabilmek için, nefsi müdafaa 
hakkımızı sonuna kadar kullana
bilmeliyiz. Korkularımızı kont
rol edebilmeliyiz, korkularımıza 
hakim olabilmeliyiz. Kolaycılık
la yaşamak, yaşamak değildir. 
Eski alışkanlıklarımızdan, eski 
düşüncelerimizden gerektiğinde 
vazgeçebilmeliyiz. G eleneksel 
cemaat anlayışı ve uygulamaları, 
dogmatik, baskıcı ve kapalı ya
pılar üretiyor, yoğun bir şekilde 
kişisel kültler ve mitsel söylem
ler üretiyor, psikolojik fanteziler 
üretiyor. Yanılgılarla dolu umut
ları bırakmalıyız. Geleneklere, 
göreneklere, tarihsel birikime 
eleştirel gözle bakabilmeliyiz.

Başka zamanlara ait düşünce
lerle, bugüne hitap edemeyiz, 
başkalarına ait düşüncelerle 
kendimizi gerçekleştiremeyiz.

Gerçekle örtüşmeyen yorumlar
la, değerlendirmelerle oyalan- 
mamalıyız. Her kuşağın kendi 
dönemine ışık tutan, kendi dö
nemini değerlendiren, sorgula
yan yorumları olabilmelidir. Dü
şünsel ve kültürel çerçeveleri tu
tarlı, geniş ufuklu ve nitelikli 
kılmalıyız. Ben merkezci ve so
rumsuz bir düşünce hayatı, ben 
merkezci ve sorumsuz bir edebi
yat/sanat anlayışı savunulamaz. 
İnsanlar için  değil de, edebiyat
çılar için edebiyat anlayışı savu
nulamaz. İnsan olmadan, ahlaklı 
ve erdemli olmadan aydın yada 
sanatçı olunamaz.

Tarihin apaçık gerçeklikle
riyle ilgilenmeyen bir gelenekçi
lik düşünülemez. Her koşulda 
hakikati söyleme ve temsil etme 
iradesi gösteremeyenler, sah
te/ucuz bir hayatı yaşamaya 
mahkûm olurlar. Düşünce, onu
ru, egemen algı biçimlerini, ta
nımları, tersyüz edebilmeyi, ege
men irade karşısında çetin  ve 
sağlam tavırlar almayı gerektirir. 
Bölücü ve itici söylemler karşı
sında, İslam ailesi içerisinde ile
tişimi daha güçlü ve daha etkili 
kılmak gerekir. Özgür bir varoluş 
için kapsamlı etkiler uyandırabi
lecek ve farklılık getirebilecek, 
bağımsız içerikler üretmek gere
kir. ■
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ASKERİ MODERNİZASYON VE 
GÜVENLİK STRATEJİSİ

ALPTEKİN DURSUNOĞLU

S oğuk Savaş sırasında 
“Sovyet tehdidine” dayalı 
olarak N A T O  kapsamın- 

da büyük ölçüde A B D  yardımla
rıyla teçhiz edilen Türk ordusu, 
Soğuk Savaş sonrası süreçte 
elindeki askerî araç ve silahların 
modern teknolojiye uygun ol
madığını fark etti.

Ayrıca, Soğuk Savaş dönemi 
şartlarında N A T O  çerçevesinde 
Türkiye’ye verilen askerî rolün 
ve Türkiye’nin tehdit algılama
sının da 1990’lı yıllarda değiş
meye başladığı görüldü.

Türkiye, Soğuk Savaş döne
minde N A T O ’n u n Güneydoğu 
Avrupa müttefikiydi. O  dönem
de N A T O  çerçevesinde ortaya 
konan tehdit değerlendirmesi, 
öncelikli tehdit olarak Sovyetler 
Birliğini işaret ediyordu.

Güçlü bir ulusal savunma sa
nayisine sahip olmayan Türkiye, 
askerî açıdan “Sovyet tehdidine 
karşı” N A T O  bünyesinde büyük 
ölçüde A B D  askerî yardımlarıyla 
silahlandırılmıştı.

Sovyetler B irliğ i’n in dağıl
masından sonra Ortadoğu, Bal
kanlar ve Kafkaslarda oluşan 
stratejik boşluk, yeni tehdit de
ğerlendirmelerini gündeme taşı
dı. N A T O  karşısında artık So
ğuk Savaş döneminde olduğu gi
bi Varşova Paktı gibi büyük bir 
askerî blok söz konusu değildi ve 
N A T O  bünyesinde yapılan teh

dit değerlendirmesinde, “uluslar 
arası terörizm”, “etnik bölgesel 
çatışmalar” ve “köktenci dinî 
hareketler” birer tehdit olarak 
ortaya konuyordu.

Bu durum, orduların gele
neksel yapılarını da tartışmaya 
açıyordu. Soğuk Savaş dönemi 
için gerekli görülen kalabalık as
ker sayısına dayalı büyük; ama 
hantal ordu yapısı yerine, asker 
sayısı bakımından küçültülmüş, 
modern teknolojik araçlarla do
natılm ış hızlı askerî birlikler 
gündeme geliyordu.

Körfez Savaşı, âdeta yeni or
du yapılanmasının sergilendiği 
bir savaş fuarı olmuştu. Dünya, 
A B D ’nin üstün teknolojik özel
liklere sahip silahlarla Irak’ın 
tüm hava savunma sistemini bir 
anda etkisiz kılışını izlemiş ve 
elektronik harbin önem ini kav
ramıştı.

Körfez Savaşı sırasında CNN 
aracılığıyla yaratılan A BD  imajı, 
o dönemde A BD  ile yakın bir iş
birliği sergileyen Turgut Özal yö
netimindeki Türkiye’yi de çok et
kilemişti. Türk ordusunun asker 
sayısı bakımından küçültülmesi, 
bu şekilde yapılacak tasarrufla, 
profesyonel askerlerden oluşan, 
hızlı ve üstün teknolojik araçlara 
sahip bir ordunun yapılandırılma
sı gündeme getirilmişti.

1990’lı yılların başında saldı
rılarını etkili hale getirmeye baş

layan PKK karşısında klasik or
du yapılanmasıyla görünür bir 
başarı sağlanamaması da profes
yonel askerlerden oluşmuş, kü
çültülmüş ve modern silahlarla 
donatılmış ordu ihtiyacını, daha 
hissedilir hale getirmişti.

Türk ordusunun elinde bulu
nan A BD  askerî yardımlarıyla 
tedarik edilmiş birçok silah, 
ikinci dünya savaşından kalmay
dı ve bu silahlar, Soğuk Savaş 
sonrası ortaya konan tehdit algı
lamalarına cevap verememek
teydi.

Türkiye, 1996 yılında başlat
tığı uzun donem siyasî-askerî 
stratejisinde merkezî bir öneme 
sahip olan askerî modernizasyon 
projesine ilk 8-10  yıllık donem 
için 25-30 milyar dolar, gelecek 
30 yıllık dönem için ise 150 mil
yar dolarlık bir tutara varan bir 
bütçe ayırdı.1

Türkiye’nin yaşadığı ekono
mik krizler, bu askerî moderni
zasyon projesinin önünde büyük 
engellemeler oluşturdu. Bunun
la birlikte, ordunun harcamala
rının hiçbir zaman mecliste tar
tışma konusu yapılamaması ve 
dikkatli bir incelemeden geçiri
lememiş olması, modernizasyon 
projesinin her şeye rağmen sür
dürülmesini sağlamıştı.

1996 yılından bu yana M -60 
tanklarının modernizasyonu ve 
ana muharebe tank üretimi, F-4, 
F-5 ve F-16 savaş uçaklarının 
modernizasyonu ve taktik taar
ruz helikopter tedariki, askerî 
modernizasyon programının en 
öncelikli hususları olarak ortaya 
kondu.

Sadece bu üç hususta bile or
taya çıkan rakam, yaklaşık ola
rak 10 milyar dolara tekabül et
mekteydi. Türkiye’nin A BD  ile 
ilişkileri düşünüldüğünde, Tür
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ASKERİ MODERNİZASYON / DURSUNOĞLU

kiye’n in  askerî modernizasyon 
projesinin A BD  ve müttefikleri 
için büyük bir pazar sunduğu gö- 
rülmektedir.

1990’lı yılların ortalarından 
itibaren fiilen başlatılan askerî 
modernizasyon projesinin günü
müze kadar olan seyri göz önün
de bulundurulduğunda, bu pro
jenin  ülkenin sadece ekonomisi
ni değil, güvenlik stratejisini de 
etkilediği görülmektedir.

Türkiye, elindeki demode ol
muş askerî araçların ve silahla
rın modernize edilmesi konu
sunda öncelikle askerî açıdan 
bağımlı bulunduğu A B D ’ye ve 
A B  ülkelerine müracaat etti.

A B D ’nin, T S K ’nın moderni
zasyonu konusunda sürekli ola
rak İsrail’i işaret etmesi, Türki
ye’nin askerî sanayi alanında İs
rail’e yönelm esinin gerekçesi 
olarak ortaya kondu.

Ö te yandan A B D ’liler, So
ğuk Savaş’m bitmesiyle birlikte 
Türkiye’nin stratejik pozisyonu
nun da değiştiğini, Türkiye’nin 
fakir ve küçük bir kanat ülkesi 
konumundan Balkanlar, O rta
doğu, Kafkaslar ve O rta Asya 
bölgelerini içine alan çeşitli 
stratejik bölgelerde “eksen ülke” 
konumuna yükseldiğini telkin 
ettiler.2

Bu ifadeleri, Türkiye’de keli
mesi kelimesine en çok dillendi
ren kişi 1996’dan 1998’e kadar 
Genelkurmay 2. Başkanı olan 
Orgeneral “Çevik Bir” idi. Tür
kiye üzerinde yapılan bu rol be
lirlemesi sonrasında Çevik Bir,
23 Şubat 1996 tarihli Askerî 
Eğitim ve İşbirliği Anlaşmasını 
imzalayarak Türkiye İsrail ilişki
lerini “stratejik ittifak” düzeyine 
taşımaktaydı.

O  dönemde Türkiye ile İsrail 
arasındaki toplam ticaret hacmi

Türk İsrail stratejik ilişkisi, iki 
sene içerisinde inanılmaz bir hız 
ve kapsam içerisinde geliştirildi.

İki taraf arasında ortak tehdit 
değerlendirm elerinin yapıldığı 
“stratejik diyalog toplantıları” 
ve “savunma sanayi işbirliği an
laşmaları” Türkiye’nin ulusal gü
venlik stratejisini de, savunma 
sanayi yapısını da, dış politika 
tutumunu da büyük ölçüde yeni
den yapılandırdı.

Türkiye’ye Soğuk Savaş son
rasında Balkanlar, Ortadoğu, 
Kafkaslar ve Orta Asya bölgele
rinde İngilizce tabiriyle “pivotal 
State” (eksen ülke) rolü verilmiş
ti. “Pivot” ifadesi basketbolda 
oyunu kuran ve hücumu taşıyan 
oyuncu için kullanılmaktadır.

A BD , Türkiye İsrail stratejik 
ilişkisine Ortadoğu’da “pivot” 
rolü vermiştir. Türkiye, aslında 
çok çelişkili bir biçimde Soğuk 
Savaş dönem i alışkanlığı ile 
A B D ’nin Soğuk Savaş sonrası 
için verdiği bu yeni rolü benim
semiş gözükmektedir.

Başbakan Tayyib Erdoğan’ın 
İsrail gezisi, büyük ölçüde askerî

modernizasyon çerçevesinde şe
killenen Türkiye-İsrail stratejik 
ilişkisinin sonucu olarak gerçek
leşti. AKP çevreleri, bu ziyareti, 
Filistin sorunu ve “Ortadoğu Ba
rışı” çerçevesinde izah etmeye 
çalıştılar. İsrail daha ziyaretin ilk 
gününde Türkiye’yi bu meseleye 
karıştırmak istemediğini açıkça 
ortaya koydu.

Erdoğan İsrail’e yaptığı ziya
rette “silahlı grupların kontrol 
edilebilmesi için Mahmud Ab- 
bas’m elinin güçlendirilmesi ge
rektiğini” söyledi. Bu konuda 
Şaron’un da benzer ifadeler kul
lanıyor olması ilginç değil mi?

Türk İsrail stratejik ilişkileri
nin “Ortadoğu Barışı” ve Filistin 
sorunu çerçevesinde izah edil
mesi ise sadece aptalları aldat
maya yöneliktir. □

Kaynaklar:
1 Elliot Hen-Tov, The Political Eco

nomy of Turkish Military Moder
nization http: //meria. idc.ac. il/i o- 
urnal/2004/issue4/hentov.pdf

2 R. Chase, E. Hill and P. Kennedy,
“Pivotal States and U S Strategy,” 
Foreign Affairs Vol. 75, N o.l (Ja
nuary/February 1996).

150 milyon dolar civarında bu
lunuyordu. Askerî Eğitim ve İş
birliği Anlaşması ile başlayan
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İRAN HALKI 
ABD VE SADIK YANDAŞLARINA 

BOYUN EĞMEDİ

LÜTFÜ ÖZŞAHİN

İ ran, Cumhurbaşkanlığı seçi
mi ile tekrar dünyanın gün
demine oturdu. Zira bekle

nenin, yani B atı’ya ve A BD ’ye 
göz kırpan Rafsancani’nin ve re
formistlerin aksine, Tahran Be
lediye başkanlığı ve Erdebil vali
liği döneminde fakirlerin babası 
olarak ünlenen, devrimin temel 
ilkelerine bağlı, ulema sınıfından 
değil halktan biri o lan  Mahmut 
Ahmed-i N ecat’ın seçilmesi tüm 
dünyada şaşkınlık ve telaşla kar
şılandı. Özellikle W ashington, 
Telaviv ve Londra’dan yapılan 
açıklamalara baktığımızda bu se
çim A B D , İsrail v e  İngiliz ek
senli cephenin oluşturduğu O r
tadoğu politikalarına uygun düş
memiştir. Başka bir ifade ile, kar
deş İran halkı rüştünü ispat ede
rek M esihçi - Evangelist - Siyo
nist dayatmalara boyun eğme
miş, kendi özgür iradesini kul
lanmıştır. Elbette böyle bir sonu
cun ortaya çıkmasında İran’daki 
iç sorunların yanı sıra, A BD  ve 
İsrail’in İslam coğrafyasında uy
guladıkları işkence, katliam ve 
Kuran-ı Kerim’e saygısızlık gibi 
insanlık dışı uygulamalarının tır
mandırdığı bir anti-A m erika- 
nizm’in payını da unutmamak 
gerekir.

Peki, İran Batıyı ve özellikle 
A BD  ve İsrail’i n için  yakından 
ilgilendirmektedir ?

H atırlanacağı üzere, İran’ı 
Batıya bağımlı olarak yöneten, 
zaman zaman Türkiye’ye tehdit
ler savuran Şah ’m devrilmesiyle 
sonuçlanan Ayetullah Humeyni 
öncülüğündeki İslam Devrimi, 
bütün dünyada, özellikle ABD , 
İsrail ve İngiliz ekseninde keli
menin tam anlamıyla bir şoka 
yol açmıştı. Zira bu devrim; 
Bernard Lew is’ten Oliver 
Roy’a kadar bir çok yazara ve 
Z.Brezinski gibi stratejistlere 
göre, Osmanlının yenilmesi ve 
topraklarının parsellenmesin
den sonra tamamen sindirilmiş, 
tedip ve terbiye edilmiş, hiçbir 
medeniyet iddiası kalmamış İs
lam toplumlarının İran’ın şah
sında Batı medeniyetine, anlam 
ve kavram çerçevelerine ve ay
nı zamanda onun yerli işbirlik
çilerine karşı sosyo-politik bir 
başkaldırısını simgeliyordu.

Bu ise, Batının ta meşhur 
Şark Projesi’nden, günümüzde 
en az 20 yıl önce tasarlanan Bü
yük Ortadoğu Projesi’ne kadar 
oluşturduğu stratejiler bakımın
dan asla kabul edilebilecek bir 
durum değildir. Öyle ki, Penta- 
gon’a servis yapan Rand Corpa- 
ration, Freedom House, AD L, 
National Endowment For De- 
mocrasy gibi kuruluşlara göre 
Şer Cephesinin  baş aktörü konu
munda olan İran’ın mevcut hali

tasarlanan projenin önünde çok 
büyük bir engel teşkil etm ekte
dir. Ayrıca Suriye ve son olarak 
Türkiye’n in  istenilen anlamda 
Amerikan dümen suyuna girme
mesi, tabiri caizse Amerikalılar 
açısından sık sık vurgulandığı gi
bi, Türkiye’nin adrift (akıntıya 
kapılmış) ve unpredictible (ne 
yapacağı belli olmayan) bir ülke 
manzarası sergilemesi, yani 
A BD ’nin dış politika perspektifi
ne ve ulusal çıkarlarına göre, ro
tadan çıkma eğilimine girmesi, 
İran seçimlerini daha da önemli 
kılmıştır. Filhakika devrimin İs
lam coğrafyasında tetikleyeceği 
anti emperyalist, anti A BD  ve 
İsrail eğilimli hareketler, İran’ın 
jeopolitik konumu, Hazar Hav
zasından Basra Körfezine, Afga
nistan, Pakistan ve Türki Cum
huriyetlerini de içine alan çok 
değerli petrol, doğalgaz ve çeşitli 
enerji kaynaklarının merkezinde 
olması ve yine A B D ’nin ileri ka
rakolu İsrail’in İran füzelerinin 
menziline girmesi, yönetim in, 
Rusya, Ç in , Hindistan, Kuzey 
Kore ve A BD  politikalarına so
ğuk duran Fransa ve Almanya ile 
sıcak ilişkiler kurması, Anglo- 
Sakson kökenlilerin öncülüğünü 
yaptığı Evangelist-Mesihçi-Siyo- 
nist destekli A BD  yönetimi ve 
evrensel sömürgecilik açısından 
son derece rahatsızlık veren bir 
tablo ortaya çıkarıyordu.

Ayrıca Irak ve İran örneğin
de olduğu gibi, bütün kışkırtma
lara, ‘İran Türkiye’ye molla reji
mi ihraç etmek istiyor’, ‘Türki
ye’de laiklik tehlikede’ türünden 
tarihsel ve toplumsal zemini ol
mayan saçma lakırdılara ve pro- 
vakasyonlara; içimizdeki A BD  
ve İsrail destekli bazı laikçi cun
tacıların kışkırtmalarına rağmen,
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1639 Kasrı Şirin anlaşmasından 
sonra aralarında hiçbir sorun ya
şamayan Türkiye ve İran’ın sa
vaştın lamaması, kardeş kanının 
dökülm esinin başarılamaması 
A BD  ve İsrail merkezli cephenin 
planlarını tehlikeye atmıştır. Zi
ra ünlü misyoner İngiliz casusu 
Hempher’a göre de nasıl Os- 
manlı Safevi saldırılarından do
layı doğu cephesini güvenceye 
alamadığı için Batıya çok güçlü 
darbeler vurmada zorlanmışsa, 
bugün aynen Osmanlı dönemin
de olduğu gibi Türkiye’yi zayıf
latmanın en önemli dinamikle
rinden biri yine İran’la Türkiye 
arasında bir savaş çıkarmayı ba
şarabilmektir. Zira A B D  ve İs
rail 1 9 7 9 ’dan sonra sürekli bir 
şekilde bu gayenin gerçekleş- 
mesi için Türkiye’deki fanatik 
İslam düşmanlığı ile meşhur ol
muş bazı kesimleri sürekli kış
kırttıkları yakinen bilinmekte
dir. Hemen belirtelim ki, bu 
olasılık 1 9 7 9 ’dan sonra azaldığı 
gibi, bugün Ahmed-i N ecat’m 
İran Cumhurbaşkanı seçilmesi 
ile daha da zayıflamıştır. Çünkü  
Ahmed’i N ecat’ın katı bir İsra
il ve A B D  karşıtı olması, İslam 
ülkeleri ile daha da sıcak ilişki
ye gireceğini deklare etmesi, 
öngörülen çatışma ve gerginlik 
politikalarını zora sokmaktadır. 
Dolayısıyla Ahmed-i N ecat’m 
Cumhurbaşkanı olması T ü r
kiye açısından olumlu 
olup, aynı zamanda T ü r
kiye’nin Batı ve A B D  
nezdindeki önemini 
daha da artırmıştır.
Zaten İran ile Tür
kiye arasında olası 
bir çatışmayı kö
rüklemek aklı se
lim Müslüman po

litikacıların projesi değil, aksine 
tamamen Amerikan ve Siyonist 
eksenli cephenin, Ortadoğu’yu 
kontrol etmek, ve kendilerinin 
dümen suyunda olabilecek siyasi 
yapılanmaları iş başına getirmek, 
bölgeye ağırlığını koyacak Tür
kiye ve İran gibi muhtemel böl
gesel güçleri bertaraf etmek için 
realize etmeye çalıştığı projeler
dir.

İran Cumhurbaşkanlığı seçi
mi, A BD  ve İsrail için hayati bir 
önem taşımaktaydı. Zira 
1979’dan beri Batının ve özellik
le A BD  ve İsrail’in tüm tecrit 
politikaları ve ekonomik ambar
golarına rağmen devrimin çöker- 
tilememesi ve yahut içeride bir 
karşı devrimin tezgahlanamama- 
sı, halkın Humeyni’nin aksine 
halktan kopan, devasa mal var
lıkları ile şah dönemini aratma
yacak şekilde tekelleşen, sistem
den nemalanan ve bundan dola

yı geniş halk yı
ğınları karşısın

da molla, 
| ¿ ğ  ulema, reh-
0 1 beriyet sıfat-

a r ı n a

gölge düşen Rafsancani gibi 
pragmatist ve reformistlere geçit 
vermemesi, buna karşılık giyimi, 
kuşamı, mütevazi yaşamı ve dev
rime bağlılığı ile özellikle fakir 
halk yığınlarının umudu olan 
Ahmed-i N ecat’ı ezici bir çoğun
lukla İran cumhurbaşkanı seç
mesi, 2005 Haziran’mda A BD - 
İsrail’in planlarını tekrar boşa çı
karmıştır. V e bu seçim; tüm dün
yaya, İran halkının İslam’la, dev
rimle bir sorunu olmadığını, bü
tün baskı, dayatma, tehdit, pro- 
vakasyon ve manüplasyonlara 
rağmen, özellikle A BD  ve İsra
il’in memnun olabileceği siyasi 
oluşumlara ve partilere geçit ver
meyeceğini, Ortadoğu düzlemin
de uygulamaya konulmak iste
nen ve gerçekte bölgede A BD  ve 
İsrail egemenliğinin realize edil
mesine dayanan, tüm İslam top- 
lumlarını dönüştürmeyi ve köle
leştirmeyi hedefleyen BO P pro
jesine hayır dediğini göstermiş
tir.

Umarız, Ahmed-i Necat, Hu- 
meyni’n in  başlattığı ve geniş 
halk kitlelerine mal edebildiği 
İslâmi devrimi; otoriterleştirme- 

den, yeni oligarşik ve bürok
ratik sınıflar oluşturma

dan, ilahi hukuk, adalet 
ve kist tem elinden 
sapmadan, düşünce ve 
ifade hürriyetini kısıt
lamadan yeniden can

landırmayı başarır. Bu 
doğrultuda başarılı o l

ması hem İran halkının 
geleceği, hem de bölgede
ki İslam ülkeleri ve Türki- 

ye açısından hayati 
önem taşımakta- 

Wk dır. ■

’ M
Iran Cumhurbaşkanı Ahmed-i Necat
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AB Mİ? İKÖ/D-8 Mİ? 
“HAYIR” KAOSU VE TÜRKİYE

MURAT KİRİŞÇİ

İ lginç ve bir o kadar da 
önem li iki referandumun 
ardında Avrupa sarsıldı, A B  

sarsıldı, hükümetler sallandı ve 
bu referandumlar Türkiye üyeli
ği için çeşitli spekülasyonlara se
bep oldu.

Fransa ve Hollanda insanı 
sadece kendi ülkesi için değil, 
dünya dengeleri ve hegemonik 
güç politikaları adına da “hayır" 
demiş oldu. A B  genişlemesi ko
nusunu ve hatta A B  gibi büyük 
bir projede halklarına hiç danış
mayan hükümetlere bir mesaj 
göndermiş oldular.

A B  kurucu ülkelerinin va
tandaşları, genişleme adıyla ya
pılan A B  çalışmalarının kendi 
güvenliklerine darbe vurduğunu 
ve Avrupa’nın güven içinde do- 
laşılabilen bir yer olm aktan çık 
tığı görüşünde birleşiyorlar. A y
rıca euroya geçiş sürecinde ve 
sonrasında Avrupa’da yaşanan 
ekonomik sıkıntılar da “hayır" 
oyunda etkili oldu.

Avrupalı’lar şimdiye kadar 
rahat içinde ve ekonom ik sıkın
tı görmeden yaşıyorlardı. Çılgın 
bir tüketim  kültürünün tüm 
özelliklerini gösteren AvrupalI
lar, euroyla başlayan ekonomik 
daralmalarına karşı büyük bir öf
ke içindedirler. R efah anlam ın
da Avrupalılar sıkıntı yaşamala
rına rağmen, hükümetler nez-

dinde bu çalışmaların refahı art
tırdığı da iddia edilmiştir.

Türk insanının çok yakından 
tanıdığı ve hep orada yaşama ar
zusuyla yanıp tutuştuğu A lm an
ya’da son yıllarda yaşanan eko
nomik sıkıntıyla, halkın elinde 
bulunan bir çok güvence ve ra
hatlık kısıtlamaya uğradı. Sosyal 
güvenlik sorunları çıktı, ücretsiz 
sağlık hizmetleri kalktı ve sigor
ta kapsamında olan her muaye
ne ve ilaç artı ücretlere tabi ol
du. Yaşam standartları düştü ve 
insanların tüketebilme imkanla
rı azaldı.

Bu “hayır” cevabını şöyle de 
değerlendirmek mümkündür: 
Ekonomik göstergelerin kötüleş
tiği, gelişmenin durduğu, istih
damın azaldığı bir ortamda, ge
nişlemeyle başlayan sıkıntılar 
gündeme geldi ve genişleme 
olumsuz bir hal aldı. Doğu bloku 
ülkelerinin katılım ı A lm an
ya’n ın  birleşmesi, denetim in 
azalmasına, işsizliğin ve suç olay
larının artmasına neden oldu. 
Avrupalı kimliğinin kaybolma
sından duyulan endişede para
noyakça bir hal aldı. Özellikle 
nüfus olarak fazla ve Müslüman 
olan Türkiye’nin, Avrupa sınır
larına dahil olması ve genişle
mede önemli bir etkisi bulunma
sı da Avrupalı insanı korkutma
ya yetti.

Avrupalıların bu korkuları
çok yersiz değil, doğaldır. Çünkü 
doğumundan itibaren her Avru
palıya bilinçli ya da bilinçsiz 
“öteki" kültürü aşılanıyor. Avru- 
pahlar haricinde, dünya yüzünde 
yaşayan insanları ve özellikle 
müslümanları insan saymayacak 
kadara ileri gidebilecek narsist 
bir düşünce yapısıyla hayata ba
kan bu insanların Türkiye’nin 
üyeliğe kabul edilmesini isteme
meleri çok tuhaf değildir. Doğu 
bloku parçalandığında korku 
“komünist emekçi" iken, bugün 
bu korku “müslüman Türkiye” 
olarak değişmiştir.

Bu referandumlar Avrupa’yı 
bir kriz içine sokmuştur. Artık 
bir şeylerin yoluna girmesini dü
şünmek zor görünüyor. Avrupalı 
insanın korkuları, kendi hükü
m etlerine ve Avrupa Birliği 
konseptine sert ve ağır bir darbe 
vurmuştur. A nayasa’n ın  “ölü 
doğduğuna” dair yüzlerce yorum 
yapılıyor. Birbirinden korkan ve 
sürekli birbirleriyle savaşarak 
maddi ve manevi kayıplara yol 
açan Avrupalılar, günümüz dün
yasında hem birbirlerine karşı 
rahat olabilmek hem de A B D ’ye 
kaptırdıkları hegemonik güçleri
ni tekrar kazanabilmek için kur
maya çalıştıkları birlikte yıkıma 
uğradılar. A B, Avrupalıları tek 
bir çatı altında toplamayı hedef
lerken, son referandumlardan çı
kan neticeye göre Avrupa insa
nını milliyetçilik ve ulus-devlet 
anlayışlarını tazeledi ve canlan
dırdı.

Aslında görünen o ki, refe
randumlardan “evet” bile çıksay
dı özelde Fransız genelde ise tüm 
Avrupa insanı bu entegrasyona 
sıcak bakmıyor. Siyasi olarak 
krize giren A B, bu ilerleyişin
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AB, İKÖ VE TÜRKİYE / KİRİŞÇİ

durmaması için  neler yapacak? 
Bu işi yüklenecek aktörler kim
ler olacak? Siyasi birlik içinde 
bir Avrupa nasıl tanımlanacak? 
Entegrasyon kim liğinde deği
şimler mi, kırılma mı yaşanacak? 
Bu ve benzeri sorulara önümüz
deki dönem içinde cevap bula
cağız. Bizi ilgilendiren soru ise 
halihazırda Türkiye’nin hem A B 
hem de dünya gündemindeki ye
ri olacaktır.

Türkiye’nin Avrupa’ya 
Bakışı ve İKÖ  Açılımı

Değişik adlandırma ve nitelik 
kazandırmalardan hangisini ko
nuşursak konuşalım, bu coğraf
yada Avrupa kavramı hep öne 
çıkmış, idealize edilmiş ve hatta 
kutsanmıştır. Batıya karşı güçlü 
olunan zamanlardan zayıf düşüp 
komplekse girilen  dönem lere 
kadar Avrupa hep önemini ko
rumuştur.

Osmanlı Devletinde, son dö
nem padişahların reform ve ye
nilik hareketlerinin merkezi hep 
Avrupa hayranlığı olmuştur. 
Tanzimat ferm anının kurumsal
dan toplumsala kadar birçok ya
pısal değişikliği öngörmesi, Batı
nın örnek alınışından başka bir 
şey değildir. Osmanlı’n ın  şata
fatlı günlerinden çöküşe doğru 
gidip zayıf düşmesi Avrupa’nın 
hegemonik güç olarak kendini 
ortaya koymasına sebep olmuş
tur. Belki biraz gerçek biraz duy
gusal biraz ise kompleksi kırmak 
için ifade edilen “Eğer Osmanlı 
orduları V iyana önlerinden elleri 
boş dönmeseydi Avrupa’da bugün 
hakim güç Osmanlı olurdu” sözle
ri konuyu net olarak açıklamak
tadır. Osmanlı sonrası kurulan 
Türkiye Cumhuriyetinin rotası

ise tartışmasız Batı olmuştur. 
Kuruluşundan bugüne tüm iç ve 
dış politikalarda belirleyici un
sur Batı olarak kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kuru
lurken, modernleşme referansla
rını Batı olarak belirlenmiştir. 
T ek  Parti dönemindeki siyasal 
elit/bürokrasi bütünleşmesi de 
Batı yada Avrupa merkezli bir 
politika izlemiştir. Bu dönemde 
Batı, toplumun değişim ve dö
nüşümünde önemli bir paramet
re idi. Çok partili hayata geçil
mesinin ardından dünya kon
jonktüründeki ve özelde Avru
pa’da ortaya çıkan liberal hare
ketler Türk dış politikasının da 
yönünü tayin etmede B atı’yı 
merkez haline getirmiştir.

Çok partili dönemin başla
ması, Türkiye’n in  batıya olan 
açılım ını da geliştirdi. Özellikle 
Menderes döneminde Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na başvu
ruda bulunulması, ilişkilerin da
ha da hızlandırılmasının göster
gesiydi. Ancak 27 Mayıs darbesi 
Batıyla olan ilişkilerin bir süreli
ğine kesilmesine sebep oldu. İliş
kiler her ne kadar kesilmiş olsa

dahi, darbe yöneticileri de Batı 
tandanslı bir politika izliyorlar
dı. Nitekim  darbenin ardından 
1963 yılında imzalanan Ankara 
Antlaşmasıyla Türkiye, Avru- 
payla entegrasyonunu ilk defa 
hukuki bir zemine oturtmuş ol
du.

60 ’lı yıllara gelindiğinde de
ğişik sorunlar ortaya çıktı. Bun
ların içinde Kıbrıs sorunu, Batıy
la ilişkileri neredeyse kopma 
noktasına getirdi. Batı ve özel
likle A BD , Türkiye’ye tavır al
mış ve ambargo uygulamaya baş
lamıştı. N A T O ’nun tavrı da do
ğal olarak hegemonik güç olan 
A BD  benzeriydi ve Türkiye’yi 
savunmayacağını belirtiyordu. 
Rota olarak yönelmen Batı ka
pılarını Türkiye’ye kapamıştı. O 
güne kadar alternatifsiz bir yol 
izleyen Türkiye yönünü ilk defa 
Doğuya çevirdi. İslam ülkeleriy
le işbirliği yapacağı mesajı ver
mek için İK Ö ’ye üye oldu.

İslam ülkeleriyle bir koordi
nasyon sağlayan İKÖ, sekreter
lik düzeyinde bir çalışma birimi
dir. G enel sekreterinin devletler 
üstü bir yetkisi yoktur. Ancak 57

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve İKÖ Genel Sekreteri Ekmelettin Ihsanoğlu
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K ulağa hoş gelen alayişli 
cümleler üretmekle h iç
bir şeyi halledemezsiniz 

bayım., ve akıllı olduğunuzu 
söyleyemem, hatalı olanın yeri
ne doğrusunu bulup koyamadığı
nız müddetçe. Kurduğunuz cüm
lelerin son derece basit olması 
önemli değil. İsabetli olmaları
dır onları önemli kılan. Akıl, bi
lim, teknoloji, insan hakları, hu
kuk, hümanizm, serbest piyasa 
vs. Karanlığa savaş açtığınız doğ
ru.. aydınlandığımızı kim iddia 
ediyor ama. Papyon takıp smo
kin giymekle medeni olunmaz 
bayım, ya da sadece kibarlık gös
termekle. En önce insan olmak 
gerek., ve bunun için  nerede 
durman gerektiğini bilmek ve 
öyle de yaşamak. Evvelce ikamet 
etmek için doğru bir yer seçme
miş olduğunuz doğru., pekî ya 
şimdi. Durup düşünüyor, bakıp 
görüyor ve soruyorum o halde: 

Bilim  midir insanlığımızı ileri 
seviyelere taşıyan? Teknoloji mi
dir m edenileştiren onu? Bana 
söylesin biriniz; daha fazla tüket
mek için mabedinde dua eden 
adamı öldürenin kim olduğunu! 
Ya da güçsüz olanı sömürüp aç 
bırakanın! A h! Hangi icatla tat
min olmuş insanoğlu; hangi elde 
ettiğiyle bilmiş yetinmeyi... ve 
hangi kazandığıyla doyurabilmiş 
aç gözünü? Adalete kavuşup sa
adete ulaşabilmiş mi dünya? 
Aydınlanm a dediğin, doğaya 
uyum sağlamak yerine, onu tah
rip edip yaşanmaz hale dönüştü
ren ahmakların dünyayı tersin
den ifsadı! A dili dururken zalim 
bir ‘tanri edinip, sonra da ona 
savaş açan müfritler yığını. His
siyata dayalı tepkisellik Röne
sans. İşte bu ahmağın elindeki 
teknoloji, cüretkar adamı küs

RETORİĞİN İFLASI

SELİM ŞEVKİOĞLU

tahlaştıran tehlikeli bir oyun
cak. O  halde iktidardan pay ko
tarma savaşının bir parçası Ay
dınlanma. Yönetim i, sahte Tan- 
rı’nın ve bir avuç soylunun elin
den alınca adalete kavuşacağını 
sanma sanrısı. Elde edeceği sade
ce bir avuç zümrenin çıkarı yine.

Bilimsel pozitivizm, zalim tan
rısından kurtulmak için denize 
düşenin sarıldığı yılan. İlim, ken
diyle ve çevresiyle barışık olanın 
istikameti. Biri dünyanın göz alı
cı renklerine, diğeri üç boyutu 
ile tüm kutuplara açılan pence
re. Bilim  ben, ilim biz. Bilim taş
ra; ilim, hem  de insan. İlim, 
mum ışığını devşirip çoğaltan 
bir anne şefkati; bilim, Hiroşi
ma’ya bomba atan pilotun ya
lancı mecburiyeti. Abus çehreli 
Aydınlanma döneminin sı
rıtkan çocuğu, açlıktan 
ölümle burun buruna yaşa
yanların kurtuluşunun, bi
lim ve teknoloji medeniye
tinin iki günlük askeri har
camalarına eş değer oldu
ğunu duyamayacak kadar 
meşgul ve sağır. V e tatmin 
olmayı bilmediği için artan 
ihtiyaçları nispetinde esa
ret altında. Hür değil özgür. 
Kendi bedeninin  içine 
hapsolmuş. Beşer doğup 
beşer kalmış. Düşünse de 
akledemeyen. Sadece zeki.

İnsan olamadığı için akıllı da ola
mamış. Hayatın gerçekleri diye
rek yutturulan uyuşturucu hapın 
derin tesiri altında. Taşrayı tanı
dığı kadar tanımıyor kendini. 
Nereye hapsolduğunun farkında 
olmadığı için sonu gelmek bil
meyen bir iştahın adı olmuş 
onun için ihtiyaç. Zaruretler 
zinciri kırmış ve diktatörleşmiş. 
İçtiği pozitivist zehrin yan etkisi 
olarak, kendi kendisinin kurdu 
olmayla lanetlenmiş. Tekamül 
ederek kamı doymayan bir e j
derhaya dönüşmüş.

Tanrıy ı öldürenlerin yeni di
ni bilim ve pozitivizm. Araçları 
enformasyon ve iletişim. M etot
ları, emperyalizm  ve globalizm. 
Küreselleşme, habisli bir hücre 
gibi dünyanın tüm uzuvlarını

Bilim midir insanlığımızı ileri se
viyelere taşıyan? Teknoloji midir 
medenileştiren onu?
Bana söylesin biriniz; daha fazla 
tüketmek için mabedinde dua 
eden adamı öldürenin kim oldu
ğunu! Ya da güçsüz olanı sömü
rüp aç bırakanın!
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GÜNDEM

Televizyon ekranlarından evleri
mize saadet aktığını kim iddia 
edebilir ki! Ya da uzaktakilerle 
daha sık görüştüğümüz cep tele
fonlarının gurbettekilerle bizi 
yakınlaştırdığını!
İnsanoğlunun ana sorunu, ne bi
lim ne de teknolojidir.

toksinleri ile tehdit etmekte. Bu 
metotlarla ağuladığı zihinler de
terminist düşüncelere boyun eğ
miş durumda. Sloganları, asrileş
m e. M edeniyetlerin  istihsali 
metropoller, varoşların sokakla
rından daha çamurlu oysa. Yeni 
dünya düzeninin nezdinde her 
yer global bir kasaba. Köy değil, 
çünkü muhtarı yok. Küresel Ş e 
rif JR ’m soluğu her an ensemiz
de.. Tüm  afili tabirler küstah Fi- 
ravun’un alayişli retoriği aslında. 
Yürümeyip koşan, durup düşün
meyen gölgeler üreten bir atölye 
haline getirilmek isteniyor dün
ya. Sefih kuklalar üreten bir fab
rika. Revize edildikten sonra ağ
laman çocukları, ellerine tutuş
turduğu oyuncaklarla avutma
nın yolu tüketim. T ek  ideoloji 
yalnızca kapitalizm.

Beşeriyet, son model arabala
rın içinde duyduğu hazları ile 
vezir., kanaatle aç gözlülüğü ta
kas edecek kadar rezil bir du
rumda oysa. Nesnelere makyaj 
yaparak nurlandırabileceğini dü
şünecek kadar da budala.

Aydınlanma dönemi ile in
sanoğlu düştüğü zifirlikten kur
tulduğunu düşünüyor., ve yeni

devrin halaskârmın bilim ve 
teknoloji olduğunu iddia edi
yor! Bu sebeple birçok buluşa 
imza atıyor. Yeni aletler icat 
ediyor. İhtiyaçları gün geç
tikte arttığı için  hep daha 
fazla koşturarak ortama ayak 
uydurmaya çalışıyor. Televiz
yon ekranlarından evlerimi
ze saadet aktığını kim iddia 
edebilir ki! Ya da uzaktaki
lerle daha sık görüştüğümüz 
cep telefonlarının gurbette- 
kilerle bizi yakınlaştırdığını! 
İnsanoğlunun ana sorunu, ne 
bilim ne de teknolojidir. Ya
lın bilgi aydınlatmaz sokak

larımızı.. ve hiçbir hasretimizi 
dindiremez. Bilgisayarının ba
şında tuşlara basarak olup biten
leri öğrenen adam! Nasıl bir ha
kikate ulaştığını söylesin bize.

Haydi söyleyin şimdi bana! 
Batı’dan zuhur eden asrileşmenin 
ne getirdiğini insanlığa! Ve refa
hın Afrikalı çocuğa! Sana, bana 
ve ülkemize., ve hatta kendi ken
dilerine! G österilenler yalan.. 
Söyledim ya, hepsi kulağa hoş ge
len birer retorik., ‘imaj-meykırla- 
rm’ hazırladığı göz alıcı simülas- 
yonlar. 21.yüzyılın metropolleri, 
binlerce yıl öncesinin mağaraları 
kadar karanlık oysa. Değişen pek 
bir şey yok. Sadece oyuncaklar. 
Yine aynı oyuncular sahnede., ve 
yine aynı oyun sahnelenmekte. 
Farklı olan bir tek şey var; dekor 
ve iddialar. Biraz daha parıltı, bi
raz daha şaşaa. Taç takan züppey
le, eli nasırlı olanın kavgası de
vam etmekte., ve nur ile parıltı
nın. Secdeye vardıktan sonra ba
şını ellerinin arasına alıp düşü
nen adamın kaşları çatıksa şayet, 
ilmin karşısındaki hurafelerin ye
rine şimdi zifiri bir parıltının ko
nuşlanması sebebiyle. Bilgi, dal

lardan taşan ham meyve. Enfor
masyon, metropollerin kirlenmiş 
havası. Hangi hormonlu meyve, 
irfan bahçesinde yetiştirilenden 
tatlı. Güven, imaj meykırlarm 
yüzümüze kondurduğu sentetik 
bir tebessüm. Hümanizm sırıtkan 
bir ağız. Yeni dinin kutsalları ih- 
las ve samimiyetten kat be kat 
uzak.. V e yine açlıktan ölenlere, 
“ekmek bulamazlarsa pasta yesin
ler” diyenler gibi umursamaz bir 
burjuva..

İnsanoğlunu, on dört asır 
öncesi düştüğü bu iştah çuku
rundan kurtarıp aydınlığa ulaştı
racak tek ışık ise yine ilim., ve sa
mimiyetin tek ifadesi ihlas. İlim, 
bilim. İlim, insan. İlim, metafi
zik. İlim, kainat. İlim, hukuk. 
İlim, adalet. İlim ayırmayarak, 
her şeyi hak ettiği yere koyan. 
V e insana öğrendikçe bilmediği
ni.. ve acziyetini idrak ettiren. 
A sıl doyumun kanaatte olduğu
nu fark ettirerek; güçlendikçe 
tekebbür yerine tevazu sahibi k ı
lan. Sömürü ve ifsadı değil, ada
let ve imarı ön gören. Doğayla 
savaşmak yerine, ona uyum sağ
lamayı salık veren yegane öğreti. 
Zamanın ve zeminin değiştire
mediği tek hakikat.

İlim, kurtuluş için insanlığın 
tek yolu. O ’nun aydınlattığı ma
ğaralar dahi ferah ve huzur dolu.

“Elektrikler kesilince başımı 
annem in göğsüne dayadım. Ve 
sonra çocuklara; elektriğin evi
mize uğramadığı ve kimi çocuk
ların okula gitmeden önce er
kenden kalkıp simit sattığı hu
zurlu günleri anlattım. İşbu satır
lar, annem in yüreğinden gelen 
sesin ve anlattıklarıma binaen 
çocukların  yüzlerinde oluşan 
şaşkınlığın farlı bir yansımasın
dan ibarettir.” ■
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TARIK RAMAZAN: 
YENİ BİR MARTİN LUTHER Mİ?

M.H.FARUKİ
Türkçesi: Z. Sare YILDIZ

T arık Ramazan ılım lının da ılımlısı bir 
müslüman. Lâkin, buna rağmen Am eri
ka’ya girmesine izin verilmedi ve de N öt

re Dame Üniversitesi’ne ataması yapılmadı. T e 
rörle savaşta ise birden diğer tarafa dahil edildi.

İsviçreli genç akademisyen Tarık Ramazan 
(41) C enevre ‘de doğdu ve eğitimini tamamladı. 
Doktorasını Cenevre Üniversitesi’nden aldı ve 
aynı üniversitede doçent doktor olarak görev yap
tı. Fribourg Üniversitesinde ve Cenevre’de Felse
fe öğretti. Bu son olay N ötre Dame Üniversite- 
si’nde (South Bend, Indiana, A B D ) öğretim üye
liğine başlamak üzereyken 25 Ağustos 2004 ’de 
gerçekleşti. A BD  vizesini son dakikada hükümsüz 
kıldı.

Prestijli bir Roma Katolik üniversitesi olan 
Nötre Dame, Tarık Ramazan’ı Uluslararası Barış 
Çalışmaları için Joan B Kroc Merkezi’ne din, çatış
ma ve barış inşa etmek üzerine (Flenry B Luce) 
profesör olarak davet etti. Merkezin yöneticisi 
S co tt Appleby neden Tarık Ramazan’ı seçtikleri
n i şöyle açıklıyordu: “Eğer radikal müslümanlarla 
can yakıcı bir çatışmaya girmekten kaçınmayı 
planlıyorsak, onların görüşlerini, Batı’ya ilişkin 
eleştirilerini anlamak ve hatta onlarla konuşma 
imkanına sahip olmak için risk alacağız.” Nötre 
Dame, radikal müslümanlar sorununu çözmek 
için daha iyisini bulamazdı.

G enç, açık sözlü ve Avrupalı olan Tarık R a
mazan kusursuz bir de İslami geçmişe sahip. C e
nevre’ye sürgüne yollandığında vefat eden değerli 
Mısırlı entelektüel ve Müslüman siyasetçi Dr. Sa- 
id Ramazan’ın oğlu. Aynı zamanda İhvan hareke

tin in  kurucusu Haşan el Benna’nm  da anne tara
fından akrabası. İslami referansların alabora edil
diği bir yerde İslam’ı yaşamaya ve öğrenmeye ça
balamış bir ailenin çocuğu.

Daha genç iken tek hayali kendi anavatanı 
saydığı yere geri dönmekti. “Fakat yavaş yavaş 
başka bir yere ait olduğumu hissettim. İslam’ın 
prensiplerine bağlıydım, ama kültür olarak daha 
çok Avrupalıydım”, diyecekti sonraları. Oysa hem 
Avrupalı hem Müslüman olmak pek de kolay gö
rünmüyordu. İslam’ın prensiplerine bağlı kalarak, 
“Nasıl Müslüman olabiliriz?”i istemek ve uygula
mak arasındaki aşikar çelişkiyi keşfetti. Ö rnek 
vermek gerekirse, Fransa’da Müslümanlara uygu
lanan çok kuvvetli baskı hususunda gerçekten bir 
çelişkiyle karşılaşıldığına inandı.

V e Tarık Ramazan İslami öğretileri, kuralları 
ve prensipleri araştırmaya başladı; içlerinden “ev
rensel” olanları ayıkladı ve şu iki şeyi açıkladı: B i
rincisi, bu evrensel prensipleri yeni bir durumda 
yaşamak nasıl mümkün? Batı felsefesi ve siyaset 
bilimi çalışmalarımdan aldığım fikirleri kendi ev
rensel değerlerimize -aynı zamanda bunları Avru
pa’da köklenen kimlikleriyle muhafaza ederek- 
nasıl bağlayabiliriz?

Müslümanların yaşam biçim inin diğerlerine 
her bakımdan yabancılaşarak tehlikeli bir ipte 
cambazlık yapma riskinden farklı olabileceği yö
nünde bir özeleştiri de yaparak batılı ülkelerde bir 
reforma gidilip gidilemeyeceği yönündeki soruya 
Ramazan’ın cevabı şöyle oluyordu:

“Evet katılıyorum. Fakat benim kriterimde ana 
nokta Müslümanların Müslüman kalmasında bir en
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gel bulunmadığıdır. A vrupa toplumlarından önce 
Müslümanların yazılı kaynaklar ve fıkhi miraslar ta
rafından yönlendirilen davranışları yeniden gözden 
geçirilmelidir.” Bu b ir bakıma hem Müslüman hem 
de Avrupalı olma isteği ve bunu uygulamaya dök
me arasındaki ‘üstü kapalı çelişki’nin ifadesidir. 
Ramazan şimdi ise, Müslümanların Avrupa’da 
Müslüman olarak hayatlarını sürdürmelerinde 
hiçbir engel olmadığını ve esas problemin Müslü
manların hayatını yönlendiren “yazılı kaynak ve 
kanuni mirasta” olduğunu dile getiriyor.

Tarık Ramazan kendisini “ İs la m ’ın  reform ist  
d ü şü n ce ok u lu ” olarak nitelendirdiği kimlikle öz
deşleştiriyor. İyimser ve yarı karmaşık bir şekilde 
“sessiz devrim”in başını çeken Ramazan son yıllar
da Avrupa’da çoğu kadın olan 300 ’den fazla Müs
lüman lideri eğittiğini ve Müslüman liderlerin 
kendilerinden kaynaklı bir sürece öncülük ettiği
ni söylüyor.

Ramazan’ın İslam’ı reforme etme amacıyla iz
lediği yol; kaynakları yeniden gözden geçirip dü
şünmek ve m etni ya da genel durumu aynı anda 
sımsıkı kavramaktan geçiyor. Burada m etin ve 
kaynaklardan kasıt ise Kur’an ve Peygamberimi
zmiş.) sünneti.

Bir diğer sorun ise bu kaynakları nasıl okuma
mız gerektiği. Kaynaklar muhakkak ve devamlı 
okunmalı: Devamlı durmadan okuyun! Bundan 
maksat sanki bu kaynaklar şimdi nüzul olmuşçası
na onları yeniden okumak. T  arık Ramazan bunun 
İslam’ı batılılaştırmaya doğru atılmış bir adım ol

madığını, sadece Şeriatı tercüme ettiğini, 
Kur’an ve nebevi geleneğe olan saygıyı 
gözardı etmediğini iddia ediyor. Bu nok
tada kaynakları okumamızda bize büyük 
yardımı dokunan(!) A B D  ve Avrupa’da
ki ‘yeni çevremizden’ de büyük cesaret 
alıyor.

Tabiii eğer İslam’ı reforme etmek için 
bu kaynakları okumak, geçerliliğini göz
den geçirmek ve Şeriatı yeniden tercüme 
etmek yeni bir paradigmaymışçasına ön
görülecekse, bu evrede durum son derece 
soyut ve aynı zamanda bağlamı yeniden 
kurulmuş bir teoloji gibi kendi süreci 
içinde biçimlenmelidir. Tarık Ramazan’ı 
anlaşılır kılan bir çift önemli nokta var
dır: Aslında bu noktalar medeniyetler 

çatışmasındaki en büyük problemi oluşturan iki 
kavramdan ibaret: İslam Devleti ve İslam Şeriatı. 
Diğer bir deyişle, bağımsız Müslüman toplumların 
kendi hayatlarını kendi toplum ve siyasetlerini 
Kur’an ve Sünnet’e uyumlu bir şekilde yönetme 
noktasındaki tartışılmaz hakları.

Savaşın batılı efendileri (Amerikalıların Afga
nistan’daki aşiretleri küçümsemek için kullandık
ları tabir) hiçbirine karşı tolerans göstermeye n i
yetli değil. Fakat Ramazan fikirlerini her iki tara
fa da uyduruyor. H atta İslam devleti isteyen kesi
me "Bazı evrensel değerlere saygı duymak zorunda
yız- Kaldı ki İslam devleti diye bir şey yoktur. 7. yüz
yıldaki M edine (El M ünevvere) şehrini yeniden inşa 
etmeye çalışmak bir rüyanın da ötesinde bir yalandır. 
Bugün bunu gerçekleştiremeyiz” şeklinde cevap ve
riyor.

Tarık Ramazan İslam hukuku, Şeriat ve had- 
ler(hudûd) konularında moratoryum (iktisatta ve 
siyasette süresi belirsiz erteleme yahut iptal) ve İs- 
lami cezaların, gerek maddi gerek manevi olarak 
rahatlıkla ‘azaltılmasını’ teklif ediyor. Peki neden 
tamamen ortadan kalkması değil de azaltılması? 
Buradaki problemi şu şekilde açıklıyor: “Bu ceza
lar metindedir, eğer insanlara bunları kaldırmalarını 
söylerseniz, sizi dinlem eyeceklerdir.”

Bunun da ötesinde Ramazan, Müslümanların 
bu cezaların eşitlik, özgürlük ve İslam’ın idealleri
ni yerine getirip getirmediği sorusunu kendilerine 
sormalarını ve bu m etinlerin anlaşılmasını sağla
maları gerektiği konusunda mutabık olup olma-
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dıklarımn bilinmesi gerektiğini de ileri sürüyor.
Aslında fikirlerinde oldukça iyimser bir çizgi 

tutturan Ramazan kendisiyle tamamen zıt fikirde 
olan erkek kardeşi Hani Ram azanla da pek sıcak 
bir ilişki içinde değil. Bir lisede Fransızca öğret
meni olan H ani Ramazan Le M onde’da yazdığı bir 
makalede İslam’ın zinaya kesinlikle tolerans gös
termeyişinin nedenlerini açıklamış ve bunu, zina 
suçundan hüküm giyen kadının taşlanarak öldü
rülmesinin İncil kaynaklı bir ceza olduğunu belir
terek savunmuş ve bu yüzden iki kez cezalandırıl
mıştı. Ö ğretm enlik yaptığı okul onu görevinden 
uzaklaştırmış ve Ramazan böylece kardeşi Tarık 
Ramazan’m muhabbetini kaybetmişti. Ramazan 
kendisinin birilerinin oğlu yahut kardeşi olması
nın yarattığı yanlış ve üstünkörü imajdan bu saye
de sıyrılmak istemişti.

Burada şöyle bir soru(n) bulunmaktadır: A ca
ba bağımsız İslam ülkeleri birer İslam devleti olma 
yahut meselelerin çözümünde İslam hukukuna ri
ayet etme noktasında kararı kendi başlarına ala
cak ve diğerleri bu noktada eğer isterlerse kendi 
görüşlerini bildirecek pozisyonda mı olacaklar? 
Yahut en azından diğerleri İslam dünyasını eko
nomi, siyaset, eğitim ve kültür alanlarında kont
rol etme noktasında açığa vurmadıkları hevesleri
ni itiraf edene kadar bu kararları İslam devletleri 
kendi başlarına mı alacaklar?

T abii bu yalnızca Batılı Müslümanların sorunu 
değil; kaldı ki İsviçre’de hiçbir Müslüman İslam 
devletinin inşasını talep etmiyor; ya da Fransa’da, 
A B ’de ve hatta Bosna, Arnavutluk ve Kosova’da 
da... Farzedelim ki, bir Avrupa ülkesi İslam devleti 
haline gelsin, bu durum ancak o ülkedeki insanla
rın kendi gönülleriyle yaşam tarzı ve inanç sistemi 
olarak İslam’ı seçmeleriyle mümkün olabilir.

Ramazan Avrupa’yı ilgilendiren bu sorun teş
kil etmeyen yarayı durduk yerde kaşıyor gibi. 
Müslüman devletleri ve insanları ilgilendiren bu 
noktada Ramazan sorunu büyüterek kendi sınırla
rını da aşıyor. Görüşü ne olursa olsun, pratik bakış 
açısıyla bakıldığında durum çok önemsiz bir sonu
ca ulaşacak gibi görünüyor.

İslâm’ın kitabı (Kur’an) tüm diğer metinler
den farklıdır; O  kelimesi kelimesine kutsal bir me
tindir. İnsanoğlu tarafından yazılmamıştır. Tercü
me ve yorumlara açıktır, ve bu ilk âyetin nüzulün
den bugüne kadar devam eden bir süreçtir. ‘T er

cüme’den kasıt ise lügatin ne dediğidir; hiçbir şe
kilde metindekinden farklı anlamlara çekilemez.

Diğer yandan Kur’an daha girişinde “Şüphesiz 
ki bu  Kitap Allah’tan korkanlar için bir rehber
d ir."(Bakara 2:2) ifadesini ve sonrasında da bu 
mesajın / Kur’an’m anlamının son derece mühim, 
açık ve anlaşılır olduğunu belirtir. Örneğin: “Bun
lar apaçık Kitab’m âyetleridir.” (Hicr 15:1, Enam 
6:59, Kasas 28:2, Duhan 44:2) “O apaçık Arap di- 
lindedir.” (Şuara 26:195, N ahl 16:103) Kur’an 
“Elçinin görevini” sorar ve cevaplar: “A çık olarak 
mesajı iletmek” (Nahl 16:35) “Peygamberin göre
vi sadece açık [bir şekilde] m esajı iletm ek- 
tir.”(Ankebut 29:18) Bu Kitap ve mesajı son de
rece açık olduğu gibi yalnızca mükemmeli beyan 
eder. Dolayısıyla ne kitabın ne de mesajın etrafın
da dolanıp gidilecek başka bir yol vardır.

V e eğer bu durum Kur’an ve Sünnet’le yöneti
len İslam devletlerinde gerçekleşiyorsa sorun ter
cümeden değil daha çok sömürgeci sonrası dö
nemdeki baskıların ve müdahalelerin sürmesin
den kaynaklanmaktadır.

Her ne kadar bu bağlamda batılı endişelerin
den taviz vermeye çalışsa da Tarık Ramazan’m 
neo-sömürgeci metni yanlış okuduğu kesin. Belki 
yanlış anlıyorlar, ama aslında bu insanlar İslam’ın 
hiçbir kısmına tolerans göstermeye meyilli değil
ler.

Fransa İçişleri Bakanı (şimdi Ekonomi Baka
nı) Nicolas Sarkozy, Tarık Ramazan’m İslam hu
kukunun uygulanmasında moratoryum önerisini 
kabul etmeyebilirdi. Sarkozy “fesh” talebinde bu
lundu, zira belli bir süre sonra Müslümanların zi
na yapanları taşlayacağından korktu. Hemen son
rasında Fransız Müslümanlarla entegrasyon sağ
lanmasını talep etti. Lâkin ardından Müslüman 
Fransız kadınların örtülerini çıkarmaları gerekti
ğini söyledi: “Eğer kadınlardan örtülerini çıkar
malarını isterseniz ancak o zaman ılımlı olduğu
nuza inanırım, eğer bunu yapmazsanız ikili oyna
yanın önde gidenisiniz.”

Galiba Ramazan için bundan daha adaletsiz 
bir durum olamazdı. Ramazan sadece insani an
lamda değil fikirler boyutunda da tam bir enteg
rasyon fikrinde sabit duruyor, dini okulların ku
rulması fikrine de katılmıyor. “Tam am en müslit- 
m an, tamamen vatandaş” diyerek daha çok va
tandaşlık üzerinde duruyor ve Fransız Müslüman-
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lara şöyle sesleniyor: “B u  ülkeye bir Fransız ol
duğunuzu ispatlamaksınız, öyle ki bir hakkınız 
olan M üslüm anlığı yerine getiren bir F ra n 
s ız ...”

Aslmda Sarkozy gibi çoğu Avrupalı, müslü' 
man siyasilerle entegre olma talebi içerisinde gö
rünse de bunu gerçekten istemedikleri kesin. Lâ
kin müslümanlann bu entegrasyonu çeşitli baha
nelerle reddetmelerini ve bu sayede ileride onları 
dışlayıp m arjinalleştirebileceklerini ummaktalar. 
Dolayısıyla, müslümanlann cevabı evet olduğun
daysa kendilerini geri çekip çeşitli bahaneler bu
lacak ve bir takım  aptalca taleplerde bulunacak
lardır; sakallarınızı kesin başörtülerinizi çıkarın, 
homoseksüelliği kabul edin...vs

Entegrasyon eşit taraflı bir süreçtir, entegre 
edilmek istenenin de müdahil olmasını gerekli k ı
lar. Görünen o k i Fransa buna niyetli değil gibi; 
şayet öyle olsaydı Fransa doğumlu Kuzey ve Batı 
(beurs) Afrikalıların ilk neslinin Fransız toplumu 
içinde sayılmasını kabul ederdi. T abii tüm bu in
sanlar Müslümandı, fakat İslamcı değillerdi, iste
dikleri ise tıpkı diğer Fransızlar gibi para, iş ve di
ğer dünyalık mefhumlardı. Eğer bu İslamcı olma
yan Afrikalılar ülkede rahatsızlık sebebi idiyse 
müslüman bir akademisyen nasıl kabul edilebilir
di ki? Dolayısıyla Ramazan’m  entegrasyon fikri
n in  kötü bir haber olduğu kesin.

T  arık Ramazan hem ılımlı, hem de modernist. 
İslam’ı modernleştirme ve demokratlaştırma mak
sadıyla kopyalama ve işgal yöntemlerine başvuran 
Cherly Bemard tarzı bir çeşit müslüman bilgin 
(bkz Remarking İslam, s. 10). N ötre Dame’m dik
katini “radikal müslümanlarla uğraşmak için bi
çilmiş kaftan” olarak çekmesinde ılımlılığının ve

modernliğinin etkisi çok büyük.
İngiltere’de 10 Dowing Street (Başbakanlık Ko

nutu) için hazırlanmış kabine strateji nüshaların
da İngiliz Müslüman gençliği arasından atanan 
yabancı kökenli 4 imamın adaylığı bulunmakta ve 
T an k  Ramazan da bu isimlerden biri. Diğer yan
dan Ramazan’m ismi Bemard Lewis, Nial Fergus- 
son gibi isimlerle beraber Time M agazine’in  Bilim 
Adamları içinde “En Etkin 100 İnsan” sıralama
sında yerini aldı.

Lâkin Ramazan tüm bu ılımlılık ve reformist 
yapısına karşın, fırsat kollayan gölge düşürücülere 
göre ezeli suç “anti-semitizm”den hüküm giymek 
durumunda kaldı. G eçen Ekim’de Fransız Müslü
manları websitesi www.omaa.com ‘da yazdığı “Ye
ni Toplumcu Entelektüellerin Eleştirisi” başlıklı 
yazısında, A riel Şaron’u ya da Irak’a yönelik süren 
gayrimeşru savaşı kınamadıkları için içlerinde li
beraller de olan altı entelektüel arkadaşına res
men taş atmıştı.

Ramazan Fransa’daki bu antisemitik hadiseler
den ötürü Müslümanların suçlandığını söyledi. Bu 
düşünürlerin bazı dar kaygıları uğruna evrenselci- 
lik durumundan vazgeçtiklerini söyledi. Tabii altı 
entelektüelin beşinin Yahudi olması Ramazan’ın 
zihninde onların adalet ve eşitlik duygularından 
önce Yahudi çıkarlarının ya da İsrail’in savunucu
luğuna soyundukları fikrine yol açtı.

Bir Yahudi entelektüel olan Bernard Henry 
Levy “Siyonist A talar Protokolü” adlı makalesiyle 
Ramazan’m makalesini kıyaslayarak Ramazan’m 
içini sızlattı. H atta yazıyı anti-semitizmin mide 
bulandırıcı bir parçası olarak niteleyip Ramazan’ı 
“dünyanın ırkçı vizyonu” ve “sahtekarlığın ente
lektüel lideri” ifadeleriyle suçladı. Eski Fransız

TARIK RAMAZANIN SAVUNMASI 
“ ENTELEKTÜEL SOYAĞACIM”

Bana ait 20 kitap, 700 makale ve halen devam 
eden derslerimin 170 tane ses kaseti bulunmak
tadır. Bana gölge düşürenlere şunu soruyorum: 
“Bunlardan herhangi birini hiç dinlediniz mi 
yahut okudunuz mu? Teröristlerle bağlantıları
mı ispatlayabilir misiniz? Müslüman dostlarımı 
radikal görüşleri ve ekstremist eylemleri kına
maya davet eden makalelerimi hiç okudunuz

mu? Peki ya 13 Eylül 2001’deki müslümanları 
terörist saldırıları kınamaya davet ettiğim ve ba
zı müslümanlann islami mesaja ihanet ettiğini 
açıkladığım ifadelerim? Ya da anti-semitizmi kı
nadığım makalelerim?”

Yazılarım ve derslerimde kadınların hakları
n ı nasıl koruduğumu biliyor musunuz? Peki İsla- 
mi temel kaynaklar hakkmdaki geniş çalışmala-
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Sağlık Bakanı Yahudi Bemard Koucher Tarık Ra- 
mazan’m  anti'sem itizm e yakın “tehlikeli bir 
adam” olduğunu söyledi.

Tarık Ramazan beş ay durmaksızın susturul
muş vaziyette yaşamak zorunda bırakılsa da taviz 
vermedi. Ramazan anti-semitizmin îslami olmadı
ğını, aynı şekilde İsrail’i eleştiriken bunu anti-se- 
mitist üslupla ve Yahudi fobisine kapılmadan yap
manın da mümkün olduğunu ifade ettiğini söyle
di. “Beni bu ülkede ‘müslüman entelektüel’ olarak 
nitelendiriyorlar, peki birisinden yahudi entelek
tüel olarak bahsetmek mümkün mü? Bu bir aşağı
lama değil mi? İşte asıl burada bir çifte standart 
bulunmaktadır.” Diyerek tavrını ortaya koydu.

Aslında Ramazan birçok kesimin damarına 
bastı. Özellikle de Fransız basınına ateş püskürttü. 
İslami aşırılığın diğer yüzü; “Belirsizliğin Kralı” ve 
“İkili konuşmanın Prensi” olarak nitelendirildi. 
U ç önde giden Fransız sosyalist Le N ouvel Obser- 
vateur’da Cumhuriyet’e karşı suç işlediğini yazarak 
Ramazan’ı yargıladılar. Hatta İngiliz basınından 
The Economist (4 Mart 2004) Ramazan’ı provaka- 
tör olarak tanımladı.

A tlantik ’in diğer yakasında ise American Pros- 
pect dergisi (1 M art 2004) Ramazan’m ‘K ibar Mü- 
cahid’ olduğunu, mücahid paradigmasının da re
vizyonist, barışçı ve bütüncül bir cihad ama hala 
cihad olduğunu yazdı. Önceleri Ramazan’m  kitap
larını anlayışlı ve ılımlı analizler olmaları gerek
çesiyle öven Daniel Pipes bile aniden onun aslın
da terörle savaşın diğer tarafında olduğunu farke- 
diverdi(!) ve Tarık  Ramazan’ı ataması hususunda 
Nötre Dam e’ı tekrar düşünmeye davet etti.

D aniel Pipes, neo-con  (neo muhafaza- 
kar)A m erika’nın güçlü seslerinden anti-Arap, an-

4

ti-Filistin, Philadelphia’daki İslam’ı yeniden yapı
landırma çalışması olan “İslamofobik” Orta Doğu 
Forumu’nun da yöneticisidir. Tabii batılı entelek
tüellerden kendi “dini ilgi alanları”m  açıkça be
yan etm elerini beklemek yanlış olur, onların gö
rüşlerini bağlamı içinde değerlendirmek gerekir. 
Dolayısıyla Daniel Pipes da böyle davranmak zo
runda, aksi takdirde çıkarları “Siyonist çıkarlar” 
olarak adlandırılacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
da galiba Tarık  Ramazan’ın günahı bu liberal ta
buyu yıkmasıydı.

Nötre Dame bu kararı tekrar gözden geçirme
di. A BD  A navatan Güvenlik Bakanlığına geldi
ğinde, Ramazan Amerika’da hiç de memnuniyet
le karşılanmadı. Kimse nedenini soramadı zira ye
ni düzenlenen Göçm enlik ve Milliyet yasası hü
kümete terörist faaliyetleri onaylayıp destek ver
diği herkesçe bilinen veya A BD ’nin dış politika
sında potansiyel ciddi sıkıntılara yol açabilecek 
yabancıları engelleme yetkisini veriyor.

N ötre Dame da bu noktada karmaşık bir du
rum içerisine girdi. Üniversite sözcülerinden M att 
Storin ’in “Böyle bir yakıştırmanın Tarık Rama- 
zan’a reva görülmesinin sebebini biz de anlama
dık, kendisi son derece kıymetli bir bilim adamı
dır, İslam dünyasında ılımlılığın sesidir” şeklinde 
konuşmasına rağmen acaba tüm bunlar neden?

Cevap ise Amerikan Yahudi Komisyonu “terö
rizm uzmanı” Yehudit Barsky’den geldi. Barsky 
Ramazan’ın İslami militanlara yasallık getirmeye 
çabaladığını iddia etti. Böylece ılımlı ve reformist 
Tarık  Ramazan’a “resmi terörist” hükmü giydiril
di. Tıpkı Am erikan Prospect’in işaret ettiği gibi 
“barışçıl ve bütüncül bir cihad ama hala cihad”. ■ 

lm pact International, Ağustos-Eylül 2004

rımdan ve çağdaş dünyaya meydan okumaların 
yeni kavrayışına katkıda bulunduğum çalışmala
rımdan haberiniz var mı?

Benim  soyağacıma odaklananlar bir de bü
yükbabam ve babam (Haşan el-Benna ve Said 
Ramazan), Descartes, Kant ve N ietzche’ye ka
dar uzanan soyağacıma baksınlar. Dom Helder 
Camara, Dalai Lama, Rahibe Teresa, A bbot Pi- 
erra ve sayısız Amerikalı, Asyalı, Afrikalı, Avru- 
palı, Hristiyan, Yahudi, agnostik ve ateistler ile 
yaptığım çalışmaları da bir gözden geçirsinler.

Tam  yirmi yıldır her birinden ayrı ayrı şeyler öğ
rendim, ruhumu besledim ve inancımı kuvvet
lendirdim.

Bizim kolektif başarımız entelektüel gettola
rı yıkmamızdan kaynaklanıyor, dar aidiyetleri
mizin ötesine geçerek işbirliği yapmamız ve aksi 
durumda birlikte yaşamamızı imkansız kılacak 
bir güven ortamı tesis etmemize dayanıyor.

Am erika’ya gidişim ve Nötre Dame’a tayi
nimdeki yegane amacım bu mesajı Müslüman 
toplumlarla ve vatandaşlarla paylaşmaktı.
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‘İdeolojiler bitti’ sloganı bu döneme ait olup 
insanların tüm değer sistemini A BD  değerlerine 
teslim edecek bir uyuşturma, bir aldatma ve siyasî 
mücadelenin dışına itme amaçlıdır. Her türlü di
renme noktaları kontrol altına alınan bir ülke, 
yağmalanmış, yolsuzluk sıradanlaşmış, birileri aşı- 
rı zenginleşirken halk  fakirleşmiştir. Toplumu de
jenere edecek, gençliği pasifize edecek bir psikolo
jik  savaş makinesi devreye girerek tam bir afyon- 
laştırma faaliyeti yürütülmüştür. Uyuşturma faali
yeti, gençlik kesiminde yabancılaşmayı ve kimlik 
bunalımını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 12 
Eylül toplumsal transformasyon projesi, ‘5 Y  for
mülü’ (yoksulluk, yolsuzluk, yozlaşma, yaban

cılaşma, yasaklar)  ̂ ile ifade edilebilecek bir dö
nüştürme projesidir. Toplumun paraya, statüye 
ve güce tapınması için geliştirilmiş bir toplumsal 
mühendislik projesidir.

5Y formülünün uygulanması ile halkta oluşan 
tepki, M illi Görüş hareketini iktidara taşımıştır. 
Bu hesapta olmayan bir durumdu. İran’daki İslam 
devriminin oluşturduğu yüksek enerji ve daha ön
ce A B D  tarafından başlatılan Sovyetleri güney
den kuşatmaya dönük olan Yeşil Kuşak Projesi, 
12 Eylül darbesinin İslam’a karşı daha yumuşak 
bir tavır takınmasını zorunlu kılmıştır. A ncak 
M illi Görüşün iktidar koltuğuna gelip oturması, 
devrimin estirdiği heyecanın azalması, Sovyetle- 
rin paramparça olması, N A T O  konseptinin değiş
mesi ile Türkiye’de İslam, düşman  statüsüne so
kulmuştur. 2 8  Şubat Postmodern Darbesi, Dine 
ve dindara tam cepheden başlatılan A BD  eksenli 
bir saldırı hareketidir. H arekete böyle bir görün
tü özellikle verilmek istenmiştir. 12 Eylül’ün  
başaramadığı yabancılaştırma, dejenere etme ha
reketi, böyle bir maskenin arkasına gizlenerek 
başarılmak istenmiştir. Çünkü yabancılaşmaya, 
yozlaşmaya, Batı türü yaşam biçimine İslam mu
halefet etmekte, kendine inananları korumakta
dır. İslam’ın bu koruyucu özelliği, 8  yıllık zorun
lu kesintisiz eğitim ve üniversiteye girişteki kat
sayı sistemi ile engellenmek istenmiştir. Kuran 
kurslarına, İmam Hatiplere ve genel olarak mes
lek liselerine getirilen yasaklar, gerçekte kendi de
ğerlerine daha bağlı Anadolu insanına konmuş 
yasaklardır. Bugün bile bu gerçeğin toplumun bü
yük kesimi tarafından gereğince kavrandığı söyle
nemez. Üniversite giriş sisteminin bu hale getiril

mesi, gençliğin meslek liselerine olan ilgisinin ke
silmesine sebep olmuştur. Bu, mesleksizler ordusu
nu daha da artırıp gençlikteki gayrı memnunluğu 
artırmıştır. İş korkusu ve gelecek korkusu tetik- 
lenmiştir.

28 Şubat Postmodern Darbesi, 12 Ey- 
lül’ün 5 Y  formülüne, jurnalciliği eklemiştir. Biz
zat sivil ve askeri bürokrasinin öncülüğünde muh
birlik, yeni bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. A n 
cak bu mesleği ihdas edenler, bunun toplumun 
tüm dayanışma noktalarını yıkarak devlete, siste
me ve insanların birbirine olan güvenlerini de 
kaybedeceklerini düşünmemişler/düşünememiş
ler/düşünmek istememişlerdir.

12 Eylül-28 Şubat Darbelerinin
Gençlik Üzerindeki Tahribatı

Türkiye de genç nüfus büyük bir potansiyeldir. 
Türkiye’deki nüfusun yaklaşık olarak %  7 2 ’si 3 5  
yaşın altında, % 5 0 ’si 25  yaşın altında, % 2 5 ’i ise 
1 5 -2 5  yaş grubundaki gençlerden meydana gel

mektedir. ̂  Dolayısıyla diğer ülkelerle mukayese 
edildiğinde Türkiye son derece genç bir nüfusa sa
hiptir. G enç bir nüfusa sahip olmanın en büyük 
avantajı, iyi organize ve kanalize edilirse o ülke
n in sahip olacağı dinamizmdir. İyi eğitim almış, 
heyecan ve ideal sahibi, milli duyguları yüksek 
ve şuurlu, bireyselleşmemiş, fert ve toplum dü- 
alitesini optimal bir şekilde birleştirmiş, cesur, 
kararlı, dayanışmacı, hakkını arayan, toplumsal 
sorumluluklarını bilen, toplumun geleceği ile 
kendi geleceğini birbirine bağımlı olarak gören 
bir genç nüfus; o ülke için en büyük toplumsal 
sermayedir. A BD  başta olmak üzere Batıyı korku
tan bu gerçektir. İşte 12 Eylül ve 28 Şubat darbe
leri, gençliğin uyuşturulmasını, pasifize edilmesini 
bunun için öncelemiştir. G ençlik üzerinde yapı
lan araştırmalar, bu projenin bu gün kısmen hede
fine ulaşmış olduğunu göstermektedir. 1980 önce
si nesille 80 sonrası nesil karşılaştırıldığında, 12 
Eylül-28 Şubat toplumsal transformasyon proje
sinin tahribatı daha iyi anlaşılabilir.

1979-1980 yılında gençlerin toplumsal açıdan 
en önemli gördükleri olgular, önem sırasına göre, 
Sevgi, Özgürlük, Eşitlik, Eğitim, Bilim, Aile or
tamı, Teknoloji, Zenginlik (Para) iken; 2003- 
2004 yılında Para/Zenginlik, Sevgi, Sağlık, Oz-
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gürlük, Eğitim, Bilim, Aile, Eşitlik şeklinde bir 
değişime uğramıştır.2 21. yüzyıl gençliğinde para, 
en yüksek değer olmuştur. Zengin olma konusun- 
da da gençliğin düşüncelerinde çok ciddi bir deği
şim olduğu gözlenmektedir. G ençlik, çile çekme
den zengin olmak istemektedir. Zengin olmanın 
yolu, birinci öncelik olarak, 1979-1980’de eğitim, 
1997-1998 miras, 2001-2002’de politika, 2003- 
2004’de ise miras olarak kabul edilmektedir. Zen
gin olmada politika, 1979-1980’de en alt sırada 
yer alırken; 2003-2004’de ikinci sıradadır. Şans 
oyunları, 5. öncelikli iken, 2003 -2004 ’de 3. sıra
ya yükselmiştir. Bugün gençliğin % 2 0 ’si politika
yı bir zenginlik ve para kazanma aracı olarak gör
mektedir.2

12 E ylü l-28 Şubat transformasyon projesi, 
parayı ve zenginliği en temel değer haline getir
diği için gençlere göre her şeyin ön şartı paradır.
Özgürlük, eğlence, bağımsızlık ancak para ile ka
zanılabilecek olgular olarak kabul görmektedir.

Toplumsal transformasyon projesinin uygu
lanması ile gençlik mutsuz kılınmıştır. Gençlik 
içerisinde mutsuz olanların oranı, her geçen gün 
artmaktadır. 1979-1980’de gençliğin % 6 5 ,4 0 ’ı 
mutlu, % 2 3 ,2 5 ’ı mutsuz iken; 2003-2004 ’de 
% 3 9 ,7 6 ’si m utlu % 4 3 ,1 3 ’u mutsuzdur.2 Mutlu
luk için birinci sırada ön görülen şart, erkeklerde 
para iken; kızlarda ise iş-meslek olmaktadır.

G ençlik bu ülkedeki geleceğinden endişelidir. 
Bu nedenle gençler bu ülkeden kaçmak istemek
tedir. Y urt dışına gitmek isteyenlerin oranı, 
1979-1980’de % 1 6 ,7  iken 2003-2004’de bu oran 
% 7 2 ,0 2  olmuştur. G ençliğin bu kadar yüksek 
oranda yurt dışına kaçmak istemesi, bu ülkeyi yö
n etenlerin  üzerinde düşünmesi gereken çok 
önemli bir noktadır.

G ençler okumak istemektedir. Bilgi düzeyi 
yüksek olmuş olmasına rağmen yeterince sıhhatli 
düşünememekte, gerektiği gibi analiz ve sentez 
yapamamaktadır. Eğitim sistemi, onların düşün
me yeteneklerini değil; ezber yeteneğini geliştir
miştir. Adeta onları düşünme tembeli yapmıştır. 
Test sisteminin getirdiği bir yorgunluk, bıkkınlık 
vardır. Aldıkları eğitimin kendilerini hayata ha
zırlamadıkları kanaatindeler. Gereksiz bilgilerin 
çokluğundan şikayetçiler. Okuma imkanı bulan
ların yaklaşık % 8 5 ’i eğitim sisteminden memnun 
değiller.2

12 Eylül-28 Şubat Toplumsal mühendislik pro
jesi, toplumsal transformasyonu sağlayabilmek 
için, eğlence kültürü(televole kültürü), futbol, 
arabesk müzik, Latin Amerika dizileri, şans oyun
ları, pop-star yarışmaları, show programları^ para 
ve maddi kaynak dağıtan yarışma programları, 
lüks tüketimi körükleyen programlar ile başta 
gençlik olmak üzere toplumu uyuşturup pasifize et
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mek istemektedir. Medya kitle eğlence kültürü, sa
nal bir dünya oluşturup, gençlerin her türlü duygu
sunu tahrik ederek tüm  değerleri yıkmak amacı ile 
kullanılmaktadır. K ısa yoldan köşe dönme felsefe
sini benimsetme, bu sanal dünyanın en önemli 
amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketim körük
lenmekte ve ne pahasına olursa olsun sahip olma 
anlayışı, gittikçe hakim  unsur haline gelmektedir. 
Dolayısıyla gençlik üzerinde asıl tahribat, değer
ler sistemi erozyona uğratılarak yapılmaktadır.

Kuşaklar arasında çatışma körüklenmekte ve 
her geçen gün bu çatışm a derinleştirilmektedir. 
A ile içi gerilim artmakta; birbirlerini anlamama 
veya anlayamama söz konusudur. G ençler ailele
rinden şikayetçi olurken, ailelerde gençlerden şi
kayetçidir. Bu durum aile içi güveni yıkmaktadır.

G elecek  korkusu ile kültürel kirlenm enin 
oluşturduğu kaos, küreselleşmenin yarattığı zihin
sel kırılma, televole kültürünün uyuşturma fonk
siyonu, gençlikte hem  kendisine hem de toplumu- 
na karşı bir yabancılaşma meydana getirmeye baş
lamıştır. Türkiye’deki kavramsal kargaşa, devlet 
kurumlarınm sürekli kavga içerisinde olması, 
medya ve yönetim lerin olumsuz muhalefet gele
nekleri, yapılan her güzel şeyin kötü gösterilmesi, 
kendi toplumsal değerleri yerine Batılı değerlerin 
kutsanması, bir güven, bir aşağılık kompleksi ve 
bir kimlik krizini beraberinde getirmektedir. ‘Biz 
kimiz’, ‘hangi iklimin çocuklarıyız’ sorulan ade
ta onlar için bir anlam  ifade etmemektedir. G en ç

lik bir aidiyet eksikliğini her geçen gün 
daha fazla hissetmektedir. T V  ve bil
gisayara mahkum, arkadaşları olm a
yan, arkadaşları ile iletişim sorunları 

yaşayan ve birbirlerine güvenme
yen bir nesil. Bu da psikolojik 

sorunlara, duyarsızlığa ve 
mutsuzluğa neden

Ü lkenin, 
t o p l u m u n  
sorunlarına sa
hip çıkmak bir yana; 
kendi sorunlarına dahi 
sahip çıkmayan, duyarsız, 
ilgisiz ve günlük yaşayan bir 
gençlik ile karşı karşıyayız.

Sevgi ise gençlikte ayrı

lm aktad ır.

U y u ştu ru

bir sosyal, psikolojik bir sorun olarak gittikçe etki
sini göstermektedir. A ile içi iletişimsizlik, arka
daşlar arası iletişimsizlik, işsizlik, ekonomik sorun
lar, kimlikte meydana gelen kırılma, değer erozyo
nu, medya eğlence kültürünün meydana getirdiği 
yıkım, sevgi kavramının unutulmasına yada kısa 
vadeli bir duygu olarak kalmasına sebebiyet ver
mektedir.

Ankara G enç İşadamları Demeği tarafından 
yapılan bir araştırma, Gençlik 2 0 0 5  Araştırması, 
yukarıdaki olguları teyit etm ektedir(3). Bu araş
tırmaya göre, gençliğin %  5 6 ,9 1 ’i geleceğe umut
la bakmamaktadır, % 5 5 ,1 ’i Türkiye’nin sıkıntıla
rını aşacağına inanmamaktadır. %  5 8 ,2 3  başka 
bir ülkede yaşamak istemektedir. %  4 7 ,2 3  haya
tından memnun değildir. % 7 1 ,6 4  sigara kullan
makta, % 5 1 ,6 3  içki kullanmaktadır. İyi bir iş bu
labilmek için torpili olması gerektiğine inananlar 
%  4 7 ,8 3 ’dur.

Değerler sistemi bozulan, geleceğinden endişe
li olan, mutlu olmayan, kendine güvenmeyen, 
zahmetsiz rahmet peşinde olan bir gençliğin, ruh
sal sarsıntılar geçirmesi ve bunu da atlatabilmesi 
için uyuşturucu ve eğlence kültürünün bir uydusu 
haline gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Doç. Dr. 
Kültegin Ö gel’in koordinatörlüğünde İstanbul’un
15 ilçesinde Lise II. S ın ıf öğrencilerinden 3168 
kişi üzerinden yapılan bir araştırma sonuçları, bu 
gidişe dur demek için masaya vurmanın ne ka
dar elzem hale geldiğini göstermektedir. Bu araş
tırma, 2001 yılından 2004 yılma gelindiğinde 
gençlikteki kötü alışkanlıklarda tehlikeli bir pat
lamanın vuku bulduğunu ortaya koymaktadır(4): 

“Esrar kullanımı, % 75.7 artarak %5,<
U çu cu  madde kullanımı, % 40,5  artışla 

% 5,9 ’a,
Sakinleştirici ilaç ve hap kullanımı,

% 15,8 artışla % 4 ,4 ’e
Eroin  kullanım ı, % 100 artışla 

% 1,6,
U yarıcı nitelikli Ecstasy kullanımı,

% 287,5 artışla % 3,1 ’e
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cu hap kullanımı, % 184,6  artışla % 3,7 ’e ulaşmış
tır.”

Bunlar, 12 Eylül-28 Şubat Toplumsal Mühen
dislik projesinin uygulanması ile elde edilen so
nuçlardır. Kangren, toplumun bütün katmanları
nı sarmaktadır.

Öyleyse ne yapmalıyız?

Çürümüş Değerlere Baş Kaldıran Bir Genç 
Ö ncü: Hz. Yusuf

Ebû Süfyan’m ticaret kervanı ile ilgili istihbarat 
amaçlı giden Müslümanlar, Bedir Kuyularında iki 
cariye kadın arasında geçen küçük bir konuşmayı 
Hz. Peygambere aktarırlar. Bu olayın genelde is
tihbarat boyutu ile ilgilenilmiştir. Biz burada ko
nuşmalarda geçen başka bir ayrıntının üzerinde 
duracağız. Cariyelerden biri zinakârdır ve diğerine 
borcu vardır. A lacaklı olan kadın borçlu olan ka
dına borcunu n için  ödemediği konusunda çıkış
maktadır. Para kazandığı halde kendine olan bor
cunu ödememesini kasıtlı bulmakta; onun için ıs
rarla parasını tahsil etmeye çalışmaktadır. Ancak 
borçlu: ‘Yöredeki müşterilerim artık gelmiyor, on
ları kaybettim’ diyerek karşısındakini ikna etmeye 
çalışmaktadır. Alacaklı kendisine yalan söylendi
ği düşüncesi ile üsteler ve ‘niçin?’ diye sorar. Borç
lu kadının bu kez verdiği cevap şaşırtıcı ve düşün
dürücüdür: ‘Buralarda yeni bir din çıktı; o din zi
nayı yasaklamaktadır. O dini benimseyen tüm 
müşterilerimi kaybettim. Yakında buradan bir 
kervan geçecek onları bekliyorum. Onlardan ala
cağım parayla senin borcunu ödeyeceğim.’

Fuhşu meşrû görüp ve yılların birikimi sonucu 
bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar, yeni bir 
dinin getirdiği değerler sistemine tabi olarak bu 
alışkanlıklarından vazgeçiyorlar. Niçin? İnsanla
rın yılların birikimi olan alışkanlıklarını terket- 
meleri kolay bir hadise değildir. Öyleyse bu yeni 
gelen din, insanlara öncelikle ne söylemiştir, ön
celikle onları neye inandırmıştır ki insanlar bu 
değişimin bir sonucu olarak zinadan vazgeçmiş
ler, içkiyi bırakmışlar, faizi terk etmişler ve bir
birlerine karşı tutum ve davranışlarını neredey
se tamamen değiştirmişlerdir. B u denli köklü 
büyük bir değişim nasıl meydana getirilmiştir?

Bu soruların daha kolay cevaplandırılabilmesi 
ve konunun daha kolay ve derinliğine anlaşılabil
mesi için  Kur’ân-ı Kerim’de yer alan Yusuf kıssa
sını incelemek yararlı olacaktır. Bu kıssada Hz. 
Yusuf un hayatı belli bir ayrıntı ile anlatılır. Kıssa 
çok değişik konuları kapsar. Biz bu çok boyutlu 
olayın bir boyutunu, temel değerlerin insan dav
ranışları üzerindeki etkisini, ele alacağız. Bir 
gencin çürümüş bir sisteme ve onun değerlerine 
karşı onurlu başkaldırışını, direnişini göreceğiz. 
Buradan hareketle bugün gençlerimize öncelikle 
ne anlatmamız gerektiğini ortaya koymaya çalışa
cağız.

Hz. Yakub’ un oğlu olan Hz. Yusuf, üvey kar
deşleri tarafından su kuyusuna atılmıştır. Bir tica
ret kervanı tarafından kuyudan çıkarılan Yusuf, 
Mısır’da esir pazarında satılmıştır. Hz. Yusufu, 
Mısırlı bir vezir satın alarak hizmetçi edinmiş
tir (12/21). Yusuf ergenlik çağma geldiğinde, A llah 
tarafından kendisine hikmet ve bilgi verilerek

Ümran -Temmuz -2005 29

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


KAPAK

özel bir eğitime tabi tutulmuştur( 12/22).
Yusuf son derce yakışıklı bir delikanlı oldu

ğunda vezirin karısı, ona farklı bir gözle bakmaya 
başlamıştır:

“Onun evinde kalm akta olduğu kadın, ondan 
murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: 
«İsteklerim senin içindir, gelsene» dedi.

Dedi ki: «Allah’a  sığınırım. Çünkü o benim 
efendimdir, yerimi güzel tutm uştur. Gerçek şu 
ki, zalimler kurtuluşa ermez.»”(12/23)

Kadın Yusufu arzulamış, ancak Yusuf da kadı
nı arzulamıştır. Bununla beraber Yusuf, kadının 
teklifini reddetmektedir:

“Andolsun kadın onu arzulamıştı, -eğer Rab- 
binin (zinayı yasaklayan) kesin kanıt(bur- 
han)ını görmeseydi- o da onu arzulamıştı. Böyle
likle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek 
için  (ona delil gönderdik) Çünkü o, muhlis kulla- 

rımızdandı.”( 12/24)
Vezirin odaya girmesi durumunda talep eden 

kendisi olmasına karşılık kadın, kendi suçunu Yu
suf un üzerine atmıştır:

“Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun 
gömleğini arkadan çekip yırttı. (Tam ) Kapının 
yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın 
dedi ki: «Ailene kötülük isteyenin, zindana atıl
maktan veya acıklı bir azaptan başka cezası ne 
olabilir?»” (12/25)

Kadın, bugünkü küresel sistemin savunucuları 
gibi, bile bile haklıyı haksız; suçsuzu suçlu göster
me gibi bir tavır takınmıştır. A ncak olay karşısın
da Vezirin takındığı tavır ise, öğretici ve ders ve
ricidir. Karısını suçlu bulup tövbe etmesini ister
ken; çirkin hayasızlıkların yaygınlaşmaması için 
de Yusuf tan bunu sır olarak saklamasını talep et
mektedir. Yusufu öldürerek susturma yoluna git
memesi, dikkat edilmesi gereken bir başka önem
li noktadır:

“Yusuf: «Beni kendine o çağırdı» dedi. Kadın 
tarafından bir şahit, «Eğer gömleği önden yırtıl
mışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalancılardan
dır; şayet gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan 
söylemiştir, erkek doğrulardandır» diye şahitlik 
etti. Kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu 
görünce, karısına hitaben «Doğrusu bu sizin hi- 
lenizdir, siz kadınların fendi büyüktür» dedi. 
Yusufa dönerek: «Yusuf! Sen bundan kimseye 
bahsetme»; kadına dönerek: «Sen de günahının

bağışlanmasını dile, çünkü suçlulardansın» dedi.”
(12/26-29)

A ncak olay şehirde duyulmuş, vezirin karısı 
hizmetçisi ile ilişki kurmak istemiş olmasından 
dolayı zamanın sosyetesi tarafından alaya alınmış
tır:

“Şehirde (birtakım) kadınlar: «Aziz(Vezir)in 
karısı kendi uşağının nefsinden murad almak isti
yormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz 
doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görmekte
yiz.» dedi.”( 12/30)

Kadın tövbe edip kendisini arındıracak bir yol 
tutma yerine, fesadı yaygınlaştırmayı yeğler. Böy
lelikle gayrı meşru bir davranış, tutum ve tavrı 
meşru göstermeye çalışır. Yusuf un fiziğinden ha
reketle kendi emellerine meşruiyet kazandırmak 
ister:

“(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlafa 
(bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler 
hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyve
leri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf a da:) ‘Çık, 
onlara (görün)’ dedi. Böylece onlar onu (olağa
nüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış 
gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) 
ellerini kestiler ve: «Allah’ı tenzih ederiz; bu bir 
beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir» 
dediler.”(12/31)

Vezirin karısı, kendisini kınayanlara karşı bir 
zafer kazanmanın sarhoşluğu içerisinde, çirkin ha
yasızlığın icra edilmesi ve yaygınlaştırılmasında ıs
rarlı olur. Yusuf tan istenen ya teslim olmak ya da 
zindana gitmektir:

“Kadın dedi ki: «Beni hakkında kınadığınız 
işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad 
istedim, o ise, (kendini) korudu. Ve andolsun, 
eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olur
sa, mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük 
düşürülenlerden olacak.» ” (12/3 2)

Kadının bütün bu ısrar ve tehditleri karşısında 
Yusuf, kararından vazgeçmez; kadının isteklerine 
ram olup lüks bir hayat yaşama yerine zindanın taş 
duvarlarını tercih eder:

“(Yusuf) Dedi ki: «Rabbim, zindan, bunların 
beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha se
vimlidir. Onların kurdukları düzeni benden 
uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım ) eğilim gös
terir, (böylece) cahillerden olurum .»”( 12/33) 

Yusuf, bu direnişi ve sebatı ile çetin  sınavı ba
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şararak A llah’ın lûtfuna mahzar olup sapmaktan 
korunmuştur. Yusuf haklı ve deliller lehine olma
sına rağmen zindana atılmıştır. Yusuf için kurtu
luş, Yusuf için ödül zindandır:

“Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve on
ların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştır
dı.”

“Sonra onlara (Yusuf’un iffetine ilişkin) de
lilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte 
kadar kaçınılmaz olarak zindana atmak (görüşü) 
belirdi” (12/34-35)

Haksız olan, kötülükleri yapan ve yayan dışa
rıda serbest kalırken; haklı olan, kendini ve toplu
mu koruyan, deliller lehine olmuş olmasına rağ
men, cezalandırılıp zindana atılmıştır. Bugün tele- 
vole kültürü aracılığıyla toplumu ifsat edip suça 
teşvik eden, toplumu çürüterek zenginleşen, sülük 
gibi toplumun kanını emip şişen zihniyetle, Yu
su f u zindana atan o günün hakim zihniyeti ara
sında bir fark var mıdır?

Genç Öncünün (Yusuf) Mücadelesi 
Bir Değerler Mücadelesidir

Öyleyse yakışıklı genç bir delikanlı olarak 
kadını arzulamış olmasına rağmen; Yusuf’un 
kadının isteklerini reddedip zindana girmeyi da

ha sevimli görmesinin sebebi nedir? Vezirin sa
rayında izzet ve ikram görme yerine zindanın taş 
duvarlarını tercih ettiren temel parametre ne
dir?

Bu sorunun cevabı 24. âyette gizli olarak var
dır. A ncak hapishaneye girdikten sonra, hapisha
ne arkadaşlarına yaptığı konuşmalarda ise cevap 
daha açıktır.

Cevap, Allah’a ve Ahiret gününe iman etmiş 
olmaktır:

“Dedi ki:... Doğrusu ben, Allah’a iman etme
yen, Ahireti de tanımayanların ta kendileri olan 
bir topluluğun dinini(m illetini) terk  et
tim.»’  ̂12/37)

Cevap, Allah’a hiçbir şekilde şirk koşma- 
maktır:

“«Atalarım İbrahim’in, İshak’m ve Yakub’un 
dinine (m illetine) uydum. A llah’a hiç bir şeyle 
şirk koşmamız bizim için  olacak şey değil...»

“«Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı (bir 
sürü) Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar 
(kahredici) olan bir tek Allah mı?»”( 12/38-39)

Cevap, sadece Allah’a kulluk etme ve sadece 
Allah’a ibadet etmedir. Cevap, dosdoğru olan 
bir dine tabi olmadır:

“Sizin A llah’tan başka taptıklarınız, A llah’ın 
kendileri hakkında hiç bir ispatlayıcı-delil indir
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mediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdık
larınızdan başkası değildir. Hüküm , yalnızca A l
lah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk et
memenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte 
budur, ancak insanların çoğu bilmezler.»”( 12/40)

Hem kadın, hem  de Yusuf birbirlerini arzula- 

mış olmalarına rağmen, Yusuf kendi dininin ön
gördüğü zinanın yasak olması noktasından hare
ketle isteklerine gem vurup hapsi tercih etmiş; ve
zirin karısı ise, o da kendi dininin gereğine uygun 
bir şekilde zinayı yasak bir fiili olarak görmeyip ar
zularını tatm in için  teşebbüste bulunmuştur. T a 
raflar birbirlerini arzulamış olmalarına rağmen bi

ri hayır, diğeri evet demektedir.
Yusuf direncini, enerjisini ve gücünü dos

doğru olan dinden almıştır. O dinin temel değer
leri en zor şartlar altında Yusuf’a enerji kaynağı

olmuş tek başına dimdik ayakta durabil
mesini sağlamıştır.

Yusuf un mücadelesi, bir değerler mü
cadelesidir. Onun için değerler sistemini 
bozacak, onları çarpıtacak, gelecek nesille
re revize edilmiş, bozulmuş bir değer siste
mi bırakacak ve böylelikle kendini hapis
ten kurtaracak bir yola baş vurmamıştır.

Yusuf yıllarca hapiste kalmış, toplum 
tarafından unutulmuştur. A ncak bir gün 
hapisten çıkarılm ak istendiğinde hapse 
atılma gerekçesi, Yusuf tarafından yeniden 
gündeme getirilmiştir. ‘Ellerini kesen o 
kadınların durumu’( 1 2 /5 0 ) açıklığa ka
vuşmadan zindandan çıkmayı reddetmiş
tir:

“(Hükümdar topladığı o kadınlara:) 
«Yusufun nefsinden murad almak istediği
nizde sizin durumunuz neydi?» dedi. O n 
lar: «Allah için, haşa» dediler. «Biz ondan 
hiç bir kötülük görmedik.» Aziz(Vezir) 
in de karısı dedi ki: «işte şu anda gerçek 
orta yere çıktı; onun nefsinden ben mu
rad almak istemiştim. O ise gerçekten 
doğruyu söyleyenlerdendir. »”(12/51)  

Yusuf un olayı gündeme yeniden taşı
masının nedeni, kendisini tamamen akla
mak ve vezire ihanet etmediğini açıklığa 
kavuşturmaktır. îm an edip sabredenlerin 
er veya geç zafere ulaşacaklarını, önlerine, 
yollarına kurulan tuzakların hiçbir işe ya

ramayacağını göstermektir:
“(Yusuf aracıya şunu söyledi:) «Bu, (itiraf V e

zirin) yokluğunda gerçekten kendisine ihanet et
mediğimi ve gerçekten Allah’ın ihanet edenlerin 
hileli-düzenlerini başarıya ulaştırmadığını ken
disinin de bilip öğrenmesi içindi.»”(12/52)

Sonuç: Genç Ö ncü Sivrisineklerle Uğraşmak 
Yerine Bataklığı Kurutmalıdır

Yusuf un ortaya koyduğu tavır, öncülük görevine 
talip olanların, toplumu değiştirmek isteyenlerin, 
örnek olma sorumluluğunun bir gereğidir. Kendi 
kendine tutarlı olmak, tezatlar içerisinde tutarsız
lık sergilememek, önder olmanın gerek şartıdır. 
İşte Yusuf davranışı ile, mücadelesi ile gençlere 
ders vermekte, yol göstermekte ve örnek olmakta
dır.
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Gençleri, insan yapısında var olan nefsin sü
rekli kötülüğü emredici ve vesvese verici vasfına 
dikkat çekerek uyarmaktadır. Bu tehlikeye karşı 
dikkatli olmalarını istemektedir:

“Bununla birlikte nefsimi aklamak, onu ma
sum göstermek istemiyorum. Çünkü Rabbimin 
rahmeti ile korudukları dışındaki tüm nefisler, 
insanı ısrarla kötülüğe kışkırtırlar.”( 12/53)

İnsan davranışlarını yönlendiren, şekillendi
ren ana unsur temel değerlerdir. Bu temel değer
ler değiştikçe, bu değerlere olan bağlılık kuvvetle
nip zayıfladıkça davranışların yönü ve şekli değiş
mektedir.

İnsan kalbi ve iradesi, insan nefsine karşı kuv
vetlendirilip teçhiz edilmeli; kalp ve nefs denilen 
karar mekanizmaları olumlu istikamette değiştiril
melidir. Nefsi olumsuz istikamette kuvvetlendi
ren faktörler var olduğu sürece insanın olumlu 
davranış sergilemesi gittikçe güçleşir. Hz. Yu
sufun, Yusuf/33’de ‘bu düzen var olduğu sürece 
senin emirlerini yerine getirememekten korka
rım’ ifadesini kullanması, içerisinde yaşanan siste
min insan iradesi üzerindeki etkisinin önemine 
dikkat çekm e bağlamında değerlendirilmelidir. 
Konunun öneminden dolayı Hz. Peygamber, in 
san fıtratı ile içinde yaşanılan ortam/sistem ara
sındaki etkileşime, müminlerin dikkatini çek
mektedir:

“Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar . 
Sonra onu annesi babası Yahudileştirir, Hıristi- 
yanlaştırır veya M ecusileştirir...”5

O nedenle içinde yaşanılan ortam, insan ira
desini kötülüklere karşı kuvvetlendirici yönde 
desteklemeli, zayıflatıcı istikamette etki etmeme
lidir.

işte bugünkü küresel sistem, insanlara med
ya kitle eğlence kültürü aracılığı ile resmen kö
tülükleri dayatarak iradelerini zayıflatmaktadır. 
Kötülükleri, çirkinlikleri meşrulaştırmakta, do
ğal bir yaşam biçimi olarak sunmaktadır.

Her geçen gün insanların şikayetinin artması
nın, ruhsal bunalıma sürüklenmesinin ana nede
ni, çirkin hayasızlıkları yaygınlaştıran insan fıtra
tına zıt bir zihniyetin, bir sistemin varlığının ha
kim unsur olmasıdır. Bu küresel sistem var olduk
ça, insanlık huzuru ve mutluluğu bulamayacaktır.
O  nedenle sivrisineklerle uğraşmak yerine, sivrisi
nekleri üreten Küresel Sistem bataklığı kurutul

malıdır. Küresel Sistemin temel değerlerine kar
şı çıkılmalıdır. Bunun için de önce Allah’la olan 
ilişkiler Kur’ân ölçeğinde tanzim edilip yaşam  

yeniden düzenlenmelidir.
Karanlığı lanetlemeyi bırakıp bir mum yakma- 

lıyız. Sorunun parçası olmayı bırakıp çözümün bir 

parçası olmalıyız. Günü kurtarmayı bırakıp gele
ceği kurtarmalıyız. ‘Selvi ağaçları yerine, çınar 
ağaçlarını dikmeliyiz’.

Evet köklü ve kalıcı olacak, paslanan kalpleri, 
kirlenen nefisleri yıkayacak bir yol seçmeliyiz.

V e Rasûlüllah (s.)’m  övdüğü şu kişilerden 
olmalıyız:

“Yedi kişi var, Allah onları hiçbir gölgenin o l
madığı Kıyamet gününde kendi gölgesinde gölge
ler:

-Adil imam,
-A llah’a ibadet içinde yetişen genç,

-Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı 
olan kimse,

-Allah için birbirlerini seven, Allah rızası 
için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki 
kişi,

-Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından 

davet edildiği halde; “Ben Allah’tan korkarım” 
de(yip icabet etmey)en kimse,

-A llah’ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş 
boşanan kimse.”6 

Ve:
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GELECEGI İNŞA MİSYONU VE 
KENDİNİ ARAYAN GENÇLİK

METİN ALPASLAN

Gençlik D önem i ve Kayıp Gençlik

İ nsan hayatın ın  önem li bir dönemi olan 
“g en ç lik  ç a ğ ı” , biyolojik, psikolojik ve sosyo
lojik yönü ile insanın bedensel, ruhsal ve sos

yal gelişmesinin ve kişiliğinin oluşmasında hassas 
bir dönemi kapsamaktadır. G ençlik dönemi, bir 
yandan bunalımlar, çatışmalar, yanılgılar, çelişki
ler ve kararsızlıklarla gencin gerek kendisiyle ve 
gerekse çevresiyle çatışma dönemi iken; diğer 
yandan da, tatlı hayallerin, tutkuların ve idealiz
min filizlendiği, kendini ispat ve kimliğini bulma 
çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu yüzden, 
toplumun içinde bulunduğu buhranlardan en faz
la etkilenen kesim de yine gençlik kesimidir. T op 
lumun en hareketli ve dinamik grubunu oluşturan 
gençlik, hedef kitle oluşu ve kolay şartlandırılma
sı ile her türlü olumlu ve olumsuz motivasyona ve 
manuplasyona da en  müsait bir kesimdir.

Yaşamakta olduğumuz bilgi çağında, gençlik 
birçok yabancı televizyon kanallarını izleme ve 
her türlü gazete, dergi ve kitap okuma imkanına 
sahip olduğu gibi, İnternet sayesinde de olumlu 
olumsuz birçok yabancı kültür ve medeniyetle 
karşılaşmaktadır. Kendi öz değerlerini özümseme- 
miş, kendi değerleri ile yoğrulmamış, kimlik şuuru 
aşılanmamış gençlik yabancı kültür ve felsefi 
akımlarla karşılaştığında kolayca etkilenmekte, 
kimlik aşınmasına uğrayabilmektedir.

Ülkemizdeki;
- işsizlik, barınma, beslenme ve sağlık konu

sundaki sıkıntılar,
- insanların birbirine ilgisinin azalması,
- iletişim kopukluğu ve sosyal bağlılık ve daya

nışma ruhunun yok olması,
- aile yapısının sarsılması ve sosyal çözülme 

nedeniyle aile içinde diyalog, sohbet ve
dertleşmenin ortadan kalkması,

- kuşaklar arası çatışma ile oluşan güven buna
lımı,

- yolsuzluklar, adam kayırma, adaletsizlikler,
- geçim sıkıntısı
gibi olumsuzluklar ve bunların sonucunda olu

şan endişe, sıkıntı ve stres gençliğimizi ümitsizliğe 
ve bunalıma sürüklemiştir. Ü lkenin meselelerini 
kendine dert edinmesi, hayatını büyük hedeflere 
göre düzenlemesi ve bu ülkede “Ben de varım” de
mesi gereken gençliğimiz ne yazık ki bir vurdum
duymazlık içerisindedir. Amaçsız bir hayat, kendi
n i faydasız hissetme, gelecek korkusu ve kimlik 
bunalımı gibi olumsuzluklar sonucunda mücadele 
ruhunu yitirmiş huzursuz bir gençlik olgusu ile 
karşı karşıyayız. Geleceğe bağlanan umutların tü
kenmesiyle, olumsuzluklara tepki koymak yerine, 
kendi değerlerine yabancılaşarak, kendini eğlen
ce, içki, sigara ve uyuşturucuya vererek derin bir 
yozlaşma ve çürüme yaşıyor. Tefekkür yok. Fikri 
derinlik yok. Ruhsal bir boşluk var. G ençlik ken
disini arıyor.

Laikçi düzen politikaları sonucunda yozlaştırı
lan gençlik; manevî değerlerin zayıfladığı, kimlik 
ve kültür krizlerinin yaşandığı bir dönem yaşamak
tadır. Değer kargaşası ve onun getirdiği ahlak kri
zi ile özellikle kentsel kesimde artan fuhuş, teca
vüz, uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık, cinayet, adam 
kaçırma, çek-senet tahsilatı, mafyavari çeteleşme 
gibi suçlar, toplumsal dokudaki bozulmanın, çürü
menin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
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Türkiye Gençliğinin S er encamı

Bu ülke soyulurken sesini çıkarmayanlar, ağızla
rında sakız ettikleri “laiklik”, “irtica” gibi kelim e
leri manivela olarak kullanarak bu ülkenin yapı 
taşlarını yerinden oynatmaya devam ediyorlar. En 
büyük zenginliğimiz olan gençliğimizdeki bugün
kü dejenerasyon ve kimlik onların eseri. Değerler 
erozyona uğramış olup, kimlik ve değer kaybı had 
safhadadır. Maneviyat çökmüş durumdadır. Ken
di inanç değerlerine yabancılaşmış, hatta yer yer 
düşman edilmiş bir gençlik olgusu ile karşı karşı- 
yayız. Tiner çeken, dilenen, kalabalık caddelerde, 
trafik ışıklarının dibinde kağıt mendil, sakız satan 
çocuklar. Kimi evsiz, kimi okulsuz, kimi aç. S o 
kakta yaşayan on binlerce çocuk bu ülkenin kana
yan bir yarasıdır. Ü lkenin bu hale düşmesine se
bep olanlar çağdışı doğmalarıyla, “vazgeçilmez il
keler” ile ne kadar övünseler azdır.

Hiç kimsenin gündeme getirmediği bir gerçek 
de şu ki; Türkiye’deki darbeler en çok gençlik kesi
mini etkilemiş, her darbeden sonra gençliğin gele
ceği üzerine değişik operasyonlar tezgahlanmıştır.

- 2 7  Mayıs darbesinden sonra 6 0 ’lı yılların 
gençliği politize edilmiş idealist bir gençliktir.

- 12  M art muhtırasının ardından oluşturulan 
anarşik ortamda şiddet ve teröre alet edilen 70’le- 
rin gençliği bir kan denizinde birbirine boğdurul
muş, önemli derecede zayiat verilmiştir. Bir boş
luk ve sosyal çözülme ortamında problemli yeti
şen gençlik kendine hem de topluma yabancılaş
mıştır.

- 12  Eylül darbesinden sonra darbeciler genç
liği apolitize etmek, toplumsal sorunlardan uzak 
tutmak için yozlaştırıcı kültürel programlar uygu
ladılar. Politik mücadeleden uzaklaştırılarak pasi
fize edilen, baskılarla korkutulan 8 0 ’li yılların 
gençliği ülke sorunlarından habersiz yoz kültür 
kıskacımda kıvranan bencil, idealsiz ve amaçsız 
bir nesle dönüştü.

- 9 0 ’h yıllarda dünyadaki değişmeleri, gelişmiş 
kitle iletişim araçları ile izleme imkanı bulan 
gençliğe küreselleşme ile beraber dünya ile bütün
leşme çağrıları yapılmış, ortaya atılan yeni dünya 
düzeniyle eşitlik, özgürlük ve barış propagandaları 
yapılarak mücadele azmi ve isteği kırılmaya çalı
şılmıştır.

- 2 0 0 0 ’li yılların gençliği ise 2 8  Şubat politi

kalarının kurbanı durumundadırlar. Bu süreçte 
Kur’an kurslarının, İmam Hatip okullarının tır
panlanması da manevi yapının gelişmesini engel
ledi. Ortaya çıkan kültürel boşluk, herhangi bir 
manevi değerler sistemiyle de takviye edilmeyin
ce yozlaşma giderek artmaya başladı. “K ur’an’ı 
kapa, kadınları aç” politikaları ile, bir taraftan ör
tünme yasaklanırken öbür taraftan çıplaklık ala
bildiğine teşvik edildi, haya duygusu yok edildi. 
Kız-erkek flörtü ilkokul seviyelerine kadar inmiş 
durumdadır. Yurtlarda kız-erkek çocukları bir ara
da bulundurarak, bu ilişkileri aşırı genişlettiler. 
Mahremiyet ortadan kalktı.

Bu ülkede çocuğunuza 15 yaşından önce “dini 
eğitim” vermeniz yasaklanmıştır. Ö nce 8 yıllık te
mel eğitimi bitirmeniz gerekiyor. Yani 14 yaşında
ki çocuğunuza bugün dini eğitim aldırmak isterse
niz buna imkan yoktur. G eçen  hafta okullar ka
pandı. Ne olacak şimdi? “Camilerimiz açıktır, yaz 
kurslarına gitsin” diyorlar. Am a oraya da 12 yaş 
sınırı getirdikleri için çocukların bu yaz kurslarına 
gitme imkanı yok. Halk bu işi kendi imkanlarıyla 
halletmeye kalktığı zaman da beylerin ifadesiyle 
“kaçak eğitim kurum u(!)” açmış oluyorsunuz ve 
bunun da hapis cezası var. Şimdi tartışılan şey, 
efendim cezası 3 yıl mı olsun, yoksa bir yıl olsun 
ve bu da para cezasına çevrilsin. Bir A llah’ın kulu 
çıkıp ta “kardeşim ne cezası bu, kime ne cezası 
veriyorsun, kim kime ceza veriyor?” diye sormu
yor. Bir A llah’ın kulu çıkıp ta, bir insanın mukad
des kitabını istediği yerde istediği şekilde öğren-
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meşinin bir hak olduğunu, bunun suç olmaktan 
çıkarılması gerektiğini söylemiyor. Herkes Kur’an 
okumaya ceza verileceğini zımnen kabul etmiş de, 
cezası ne kadar olsun onu tartışıyor. Bu ülkeyi ne 
hale getirdiler, görün. Bir tarafta “laikçi oligar
ş i n i n  dayatmaları ve her türlü maddi imkanlarıy
la saldırıya geçen misyonerler, diğer tarafta elleri 
kolları bağlanmış, çocuğuna din eğitimi vermek
ten korkar hale gelmiş Müslüman halk. V e ceza 
hangi dozda olmalı, onun tartışması yapılıyor.

Vehimleriyle durmadan korku ve düşman üre
ten, bulundukları makamları millete hizmet için 
kullanmak yerine, toplumsal yaşama müdahale 
eden, düşünceye ve inançlara sınırlama getiren, 
medya kanalıyla beyanatlar savuran kişi ve ku- 
rumlara bilmelidirler ki; Bu ülkenin hayali düş
man üretmekten öte daha ciddi sorunları vardır. 
Çocuklarımızı, bu ülkenin geleceği olan gençliği 
kendi ellerinizle ateşe atıyor, ülkemizin geleceğini 
karartıyorsunuz.

U yuşturucu ve Gençlik

Düzenin gelecek vaat etmediği genç nüfusun ya
şadığı bunalım, eğitim sisteminin kimlik ve kişilik 
kazandırmaktaki yetersizliği, işsizlik ve yoksulluk
la yaşanmaz hale gelen bir hayat, gençliği uyuştu
rucu kullanımına teşvik ediyor. Bir tarafta hayat 
pahalılığı ve işsizlik, diğer tarafta gençliği tüketim 
çılgınlığına iten çeşitli reklam kampanyaları kör
pe dimağları depresif yapıyor.

Ekonomik sıkıntıların sebep olduğu büyük 
tahribata karşı koyamayan gençlerimiz, günübir
lik yaşıyor, sadece gemisini kurtarmaya çalışıyor. 
İçinde bulunduğu toplumu ve kendisini ilgilendi
ren sosyal ve siyasal sorunlarla mücadele etmek 
yerine, problemlerini uyuşarak atlatmaya çalışı
yor. Hedefsiz ve misyonsuz kalmış gençlik, içinde
ki boşluğu dolduracak bir yol ararken uyuşturucu
ya yöneliyor. Yalnızlığını alkol ve uyuşturucu kul
lanarak aşmaya çalışıyorlar. Araştırmalara Türki
ye’de özellikle ilköğretimde uyuşturucu kullanma 
yaşı 10-11’e kadar inmiştir.

İstanbul’da “Yeniden Sağlık Eğitim Derne- 
ği”nin, Doç. Dr. Kültegin Ö gel’in koordinatörlü- 
ğünde, 15 ilçede, 43 okulda, 3168  Onuncu sınıf 
(Lise II) öğrencisi arasında yaptığı bir araştırma
da,1 gençlerin sigaradan uzaklaşıp esrar ve sente

tik haplara yöneldiğini ortaya koyuyor. İşte ürkü
tücü sonuçlar (Bu rakamlar 2 0 0 1 ’den 2004 ’e ka
dar üç yıl içerisinde meydana gelen artışları göste
riyor):

• Esrar kullanımı % 75 artarak % 6’ya ulaş
mış.

• U çucu madde kullanımı % 40  artarak % 
6 ’ya ulaşmış.

• Eroin kullanımı % 100 artış göstererek 
% 1 ,6 ’ya çıkmış.

• Extacy kullanımı % 287 oranında artarak 
% 3 ’ün üzerine çıkmış.

• Uyuşturucu hap kullanımı % 184 artışla 
% 4 ’e yaklaşmış.

Medyanın Tahribatı

Medyanın dejenere yayınları gençleri uyuşturucu
ya, çeteleşmeye, intihara teşvik ediyor. T V , sine
ma ve magazin gazetelerinin sergilediği modeller 
ideal hayat beklentisini çarpıklaştırıyor. Televole 
kültürü gençleri ahlaki ve kültürel yozlaşmaya gö
türüyor. H er gün gördükleri şeylere alışıyorlar. 
Uluslararası bir saldırı söz konusudur. Şeytanın 
yolunda gidenler insanın zaaf yönlerini bilip, ona 
göre saldırı planı yapıyorlar. En samimi arkadaşa 
bile açılamayan mahrem konular televizyonda ko
nuşulup sergileniyor. Eskiden “ayıp” diye nitelen
dirilen şeylerin artık gündelik yaşamda geniş yer 
bulması ve kanıksanması bunun bir göstergesidir.

So n  zamanlarda daha hızlı bir yozlaşma süreci
ne giren cinsellik, gençliğimiz için  bir tehlike 
oluşturmaktadır. Cinsel özgürlük propagandası ya
pan bazı medya organlarının müstehcen görüntü
ler eşliğinde en çok işledikleri konu cinselliktir. 
Yürütülen cinsel özgürlük propagandasının neti
cesinde toplumumuzda gayri meşru ilişkiler, ahla
ki yozlaşma, fuhuş, cinsel sapkınlıklar gençliğimi
zi ciddi anlamda tehdit edecek boyutlara ulaşmış
tır.

Çoğu sevgilileriyle, aşk skandalleriyle, giyim
leriyle, makyaj ve silikonları ile gündeme gelen, 
doğru dürüst bir aile kuramamış sözde sanatçılar 
üzerine kurulan yoz bir eğlence kültürü, gençleri 
pırıltılı hayatlara özendiriyor, pembe hayallerden 
ibaret bir hayat düşlüyorlar. A nne-baba olmaya 
talip değiller, aday değiller. A ile kurmaktan ziya
de, kendilerini iş hayatına göre programlıyorlar.
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Kısa zamanda şöhret olanlara özenip, çalışmadan 
zengin olmanın yollarını arıyorlar. Dürüstlük ve 
çalışkanlık yerine, h içbir çaba harcamadan kısa 
yoldan para kazanmak bir erdem ve işini bilirlik 
olarak görülüyor. Medyada olanca müptezelliğiyle 
bu beyin yıkama operasyonuna çanak tutuyor.

Röntgenciliği teşvik eden yarışmalar, “Papa- 
razzi”ler, “Televole’le r , uyduruk dizilerdeki her 
vesile ile içilen içkiler, kaldırılan kadehler, kız-er- 
kek ilişkilerindeki aşkın görüntüler, lüks köşkler- 
deki sapkın yaşam şekilleri insanlarda ne ahlak bı
rakıyor ne de ilke, insani değerlerin yitirildiği, 
yozlaşma ve çürümenin had safhada olduğu bir or
tamda ilahı para olmuş bir kuşak yetiştirildi.

Değişim Ü rkütücü Boyutta

9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbra
him Armağan, ilki 1979’da olmak üzere 2004 yılı
na kadar süren bir dizi anket ve araştırma yapıyor 
ve elde edilen sonuçları, 2001-2002 yıllarını da 
kapsayacak şekilde bir kitap halinde kamuoyunun 
bilgisine sunuyor:2 Prof Armağan şöyle diyor: 
"Araştırmalarımızda 1980’li yılların gençliği ile gü
nümüz gençliği arasında çok belirgin farklar ortaya 
çıktı. 1980 gençliği; toplumsal değerlere, vatana, mil
lete sahip çıkan, bilinçli ve sorumlu, eşitliği ön planda 
tutan bir gençlikti. 1980’lerin gençliğinde sevgi, öz
gürlük, eşitlik gibi temalar ilk sıralarda yer alırken eği
tim ve iş, daha sonra geliyordu. 2000’li yılların genç
liği ise bireysel değerler olan para gibi konulara önem  
verip egoist bir yapı sergiliyor. . .”

İlki 1979 yılında 2 .168 kişi üzerinde yapılan bu 
araştırmaya göre, o dönemdeki gençlerimizin ön
celikleri şöyle sıralanıyor: (1) Sevgi: % 20.05, (2) 
Özgürlük: 16.84, (3) Eşitlik: 16.14, (4) Eğitim: 
14-88, (5) İş: 13.51, (6) Demokrasi: 8.42, (7) İle
tişim: 2.54, (8) Zenginlik: 2.31 ve(9) Aile: 2.04.

Aynı çalışmayı 18 yıl sonra 1997’de tekrarla
yan Armağan, bu kez çok daha değişik sonuçlara 
ulaşıyor. Bu defa ankete katılan 5 bin 186 öğren
ciden yüzde 20 .67 ’si “para, zenginlik” tercihini 
kullanıyor. Bunu yüzde 19.53 ile “sevgi” , 17.97 
ile “meslek, iş” tercihleri izliyor. 1979 gençliği
nin ikinci sırada önemsediği özgürlük ise bir son
raki kuşakta, yüzde 4 .39  ile 8. sırada yer alıyor.

Görüldüğü üzere, gençliğimizin değerler siste
minde, 20 yılda çok ciddi değişimler ortaya çık 

mış. Meselâ; ‘’zenginlik” , 1979’da 8. sırada ve 
% 2.31 iken, 2000 ’de, % 21.29 ile birinci sıraya 
yükselmiş görünüyor.

1979 yılında ikinci sırada olan özgürlük 
(16 .84), 2000 yılında yedinci sıraya (3 .02) düş
müş. G ene 1979 yılında üçüncü sırada olan eşitlik 
(16 .14), en altlara düşmüş (2.76).

Çalışmanın 2001-2002 yıllarında 4  bin 160 
gençle yapılan son aşamasında ise yeni kuşak, 
mutluluk için yüzde 20 ile para, yüzde 19 ile sev
gi, yüzde 18 ile iyi bir meslek tercihinde bulunu
yor. Yeni kuşak en çok değer verdikleri olguları iyi 
bir meslek, iyi bir öğrenim ve zengin olmak şek
linde sıralıyor. Yine 2000’li yılların gençliği, kısa 
yoldan zengin olmanın yolunun ise ticaret, miras, 
politika ve şans oyunlarından geçtiğini belirtiyor.

Araştırma sonuçları, gençlik kuşağının değer
lerinin, 20 yıl içinde nasıl alt üst edildiğini, “sev- 
gi”nin yerini “para”nın aldığını ortaya koymakta, 
gençliğin nasıl kaybedildiğini, yozlaştırılarak ide
alsiz ve amaçsız bir konuma getirildiğini gösteri
yor.

Armağan araştırmasının sonuçlarını değerlen
dirirken, gençliğin sorunlarını eğitim, işsizlik, öz
gürlük, kuşak çatışması, gelecek kaygısı, kimlik 
arayışı ve sevgisizlik olarak sıralıyor. Ü lke nüfusu
nun büyük kısmını oluşturan bu kuşağın, değerle
rinin 20 yıl içinde alt-üst olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Armağan, “Dünyadaki hızlı değişime ayak 
uy duram ıyoruz. Bu değişimi yakalayam ıyoruz. 
G ençlik bunun sancılarını yaşıyor. Sosyolojik açıdan  
kaybolmuş bir gençlikle karşı karşıyayız” diyor.

Diğer taraftan, Pazar Araştırm a Şirketi 
“Trendgroup’ un 12 ilde 600 kişi ile yapılan genç
lik araştırmasında da,3 hangi kesime mensup olur
sa olsun gençlerin had safhaya ulaşan bir iç boşlu
ğa sahip olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Eğer yerine 
koyacak başka bir kültür zemini sunulamamışsa, 
alternatifsiz kalan gençlik kişiliksiz, sinmiş, çıkar
cı bir yaşamı tercih ediyor ve manevi boşluğu po
püler olan şeyler ile dolduruyor, kimi de uyuşturu
cu kullanımı ile kendisine ayrı bir dünya oluşturu
yor. Böylece gençlik, modem diye yutturulmaya 
çalışılan yoz ve boş bir yaşam tarzının girdabında 
öğütülüyor. “Bozuk düzen”e karşı tavır almak gi
bi bir derdi yok. Yapılan bu araştırmaya göre, 
gençler kendini tanımlama sorunu yaşıyor. Kimlik 
ve değer kaybı had safhada. Kimliklerinin ne ol
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duğunu bilmiyor ve ifade edemiyorlar.
Sağ, sol, İslamcı tüm kesimlerin şikayetçi ol

duğu kültürel yozlaşma giderek bir krize dönüşmüş 
durumdadır. Gün geçtikçe dejenerasyon artmak- 
ta, sorumsuz ve duyarsız gençlik anlamsız, davasız, 
sorumsuz bir toplum meydana getiriyor. Yozlaşma
nın sadece giyim, kuşam ve müzikle kalmadığını, 
zihinlerin tutsak edilerek, gençliğe “Kendini kur
tar, kendi başının çaresine bak” anlayışının da
yatıldığını görmekteyiz. Ülkesinde geleceğini gö
remeyen eğitimli gençler, bireysel kurtuluş adına 
yurtdışına yöneliyorlar. Devletine ve ülkesine gü
veni sarsılmış gençliğin % 75’i artık bu ülkede ya
şamak istemiyor. Dışarıda yaşamak, dışarıda oku
mak istiyorlar.

G elir tabakaları arasında ki derin uçurumlar; 
bir yanda ekmek kuyruğunda bekleyen, açız diye 
sokaklara düşen insanların feryadı, bir yanda mut
lu bir azınlığın ahlak dışı lüks yaşantıları ne yazık 
ki bu sosyal çürümenin, bu sosyal yırtılmanın ve 
kimliksizliğin ana sebeplerinden biridir. İç karar
tan ekonomik sıkıntılar ve buhranlı bir sosyal ve 
siyasal yapı sonucunda, öz güvenini yitirmiş bir 
millet, şahsiyetini yitirmiş bir toplum, yarınından 
ümitsiz bir gençlik doğmuştur.

B ir A n Ö nce Tedaviye Başlanmalı

Gençliğimizin iyi yetişmesi, gelişmesi ve gelece
ğin tem inatı olması inancımızın ve tarihin bize 
yüklediği bir sorumluluktur. Hızla seyreden çökü
şe dur diyebilmek iç in  sorumluluk sahibi herkesin 
gayret göstermesi gerekir. Gençlik sorunları konu
sunda hem ailenin, hem  de gençlerin ciddi biçim 
de “rehberlik” ihtiyacı içinde olduğunu biliyoruz.

Nüfusunun çok önemli bir bölümü genç olan 
ülkemizde, gençlik alanında çalışma yapan, genç
lere yönelik projeler üreten, planlayan kuruluş sa
yısı son derece azdır. Ülkemizde hayata geçirilen 
gençlik projelerinin arka planına baktığımızda, 
bunların Türkiye’deki değerler değişimini kendi 
istedikleri istikam ette gerçekleştirmeye yönelik 
batı menşeli projeler olduklarını görüyoruz.

G ençliğin  gelecek olduğunu unutmayalım. 
G ençlik daha iyi yarınlar demektir. Sorunlu genç
lik demek, sorunlu bir gelecek demektir. G elece
ğimizi ellerine teslim edeceğimiz çocukları şimdi 
koruyamazsak, mutlu olmalarını sağlayamazsak, 
yarın hiçbir şey bekleyemeyiz.

Bu nedenle, gençliğimizin içinde bulunduğu 
sorunları tespit etmek ve bilgili, şuurlu, inançlı, 
idealist kaliteli bir gençlik yetiştirmek için;

- eğitim program ve projeleri geliştirmek, eği
tim kurumlan oluşturmak,

- değişen dünya ve Türkiye şartlarının getirdi
ği yeni kavramları ve ortamı kavrayabilecek

bilgi ve düşünce birikimine sahip,
- sağlam bir dünya görüşüne sahip, dinine, kül

türüne ve tarihine sahip çıkan,
- fedakar, edep ve adalet duygusuna sahip,
- iman, ahlak ve insani faziletleri esas alan,
- toplu hareket etmeyi bilen,
- toplumsal muhalefetin önünde yer alan,
- teori ile gerçek hayat arasında uyum kurabi

len bir gençliğin yeniden inşası gereklidir.
Ayrıca, çocukların ve gençlerin iyi bir iklim 

içinde yetişmesini sağlayacak, nasihat alabileceği, 
örneklikler görebileceği uygun sosyal zeminler 
oluşturmak gerekiyor. O nlara sahip çıkacak ge
rekli alt yapıların oluşması için gayret göstermek 
yapılacak en önemli işlerden biridir.

Büyük bir medeniyetin mensubu olan bizler 
21. yüzyıla büyük umut ve hedeflerle girmek zo
rundayız. Hedefimize varmamızı ve tarihin bize 
yüklediği misyonu hakkıyla yerine getirmemizi 
sağlayacak büyük bir gençlik potansiyeline sahi
biz. Yeni bir yüzyıla daha güçlü bir millet olarak 
girebilmemiz için, değer yargılarıyla barışık, tari
hiyle gurur duyan, sorumluluğun şuurunda ve in
sanlığa örnek olacak bir gençlik yetiştirmeliyiz.4

Varlığını muhafaza etmek, medeniyetler yarı
şında başarılı olmak ve dünyaya damgasını vur
mak isteyen her m illet, mensubu olduğu inanç, 
kültür ve medeniyeti ayakta tutacak, bunları ge
liştirecek bir gençlik yetiştirmek zorundadır. B il
gisi, kalitesi, ahlâkı yükselmiş bir toplum ancak 
ayakta durabilir. ■

Kaynaklar:
(1) a) 20.4-2005 Radil<al Gazetesi; b) http://haber.intra- 

tem.gen.tr

(2) Prof. Dr. İbrahim Armağan, “Gençlik Gözüyle Gençlik- 

21 .Yüzyıl Eşiğinde Türkiye

Gençliği", Kırkısraklılar Vakfı Yayınları, Ankara, 2004

(3) Meral Yılmaz, “Ne 68 ne de 80 gençliği: Reyting Ku

şağı”, Aksiyon Dergisi, sayı 477

(4) Mustafa Özkan, “Bir G en çlik”, http://muzaf- 

fer55.8m.com
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SOKAKTAKİ MELANKOLİK: 
GENÇLİK

AHMET DAĞ

G eçmiş birikiminde, bilincinde ve felsefe
sinde gençliğe vermiş olduğu önemle ön 
plana çıkan bir medeniyete sahibiz. G eç

mişimizde medeniyetinin kendisine vermiş oldu
ğu önemin bilincine sahip, akıl ve aşk içerisinde 
olan, kamil insan profilinde aksiyoner gençliğe sa
hip olduğumuz görkemli bir tarihe sahibiz. Mede
niyet gençliğimiz kendisinden beklenmeyen işleri 
kendisine yüklenilen vazife neticesinde yapmıştır. 
Tüm insanlığın Peygamberi Hz. Muhammed’in 
gencecik Usame bin Zeyd’i Gassaniler üzerine dü
zenlenen -içinde Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in bu
lunduğu- Yemen seferindeki orduya komutan ta
yin etmesindeki bilinç ve esrarla, Fatih Sultan 
M ehm et’in gencecik yaşta İstanbul’u fethetme te
şebbüsü ve fethedişindeki esrar asli medeniyetin 
benzer uzantılarıdır. Her geçen gün Medeniyetin
den kopan, anakronik/köksüzleşen, geçmişini 
unutan farklı maceralara ve mecralara kayan bir 
gençliğin tehlikeli seslerini işitiyoruz.

Gelelim Çağımıza:

“Büyük şehirde, 25 yaşında bir genç önünüzde yürü
yor. Koşup ona yetişin. Sezdirmeden onun yüzünü 
inceleyin. Bu yüz gelip geçene, ilk bakışta, tam bir ka
yıtsızlıkla, gerçekte her insanda kendini kurtaracak bir 
haber tarzı keşfedercesine kurnazlıkla, muziplikle çev
rilir ve sonra içine kapan ır... Bu gencin peşini bırak
mayınız. Bu genç, biraz sonra, istemeye istemeye, as
lında m ahkum u olduğu, fakat kendisine “son" umut 
gibi gelen, bu metropol caddesinden çıkacak ve gün

görmez sokağa kıvnlacaktır. Üzerine, kurtarıcı bir 
yorgan gibi, tanınmazlığı, unutulmuşluğu çeken bu 
adam , güneş böyle batarken nereye gidiyor...?”

Ustad Sezai Karakoç, boşluğa ve karanlığa gi
den gençlerin içine düşmüş olduğu kaygı verici 
boşluk, bunalım ve buhranları olan gençliğin du
rumunu veciz bir şekilde çerçevelendiriyor. Kara- 
koç gençliği içine düştüğü karanlıktan, girdiği 
çıkmazdan kurtarmanın yolunu onun kulağına 
hakikati fısıldayarak yüzündeki karanlığı parıltıya 
dönüştürülerek olabileceği formülüyle reçetelen- 
diriyor. İslam/medeniyet kültürünün insanın kâ
mil hale gelmesindeki etkisinin esrarını çözen, bu 
etkiyi sürekli vurgulayan S. Karakoç eserlerinde 
ve diriliş felsefesinde kâmil insanın nasıl olacağı
nın yol haritasını çizer. 50 yılı aşkın yazmaktan ve 
söylemekten vazgeçmeyen dimdik bir çınar gibi 
ayakta duran direniş ve diriliş gösteren Sezai Ka- 
rakoç, kendi nesliyle beraber kendisinden sonra 
gelen 3-4 nesile rehberlik etmiştir. Bir takım kay
gılara sahip olan, mütedeyyin insanlara yürümüş 
oldukları yolun zor olduğunu söyleyen, onlara yol 
haritası çizen sadece S. Karakoç olmamakla bera
ber onunla beraber Necip Fazıl, Rasim Özdenö- 
ren, C ahit Zarifoğlu gibi Müslümanlığını aklında, 
gönlünde ve amelinde mücessem kılan birkaçı iyi 
atlara binip giden birkaçı iyi atlarla önümüzden 
giden bize yol haritası çizen iyi ve sıkı adamlar var
dır.

Kitle iletişim araçlarının -televizyon, gazete, 
dergi, internet- yaygınlığı etkisiyle ahlaksızlık, do
landırıcılık, günahkârlık, pornoculuk, çetecilik,
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KAPAK

mafyacılık gibi meziyetlerin ( ! ) teşhir edildiği söy
lenirken aynı zamanda özendirici bir paket içeri
sinde gençlere empoze ediliyor. Televizyon, inter
net gibi modernizmin iktidar aygıtlarından etkile
nen gençlik post-modern bir kültür içerisinde her 
geçen gün boğulmaktadır. Birbirinden mülhem 
bir şeytani akılla hazırlanıp sunulan diziler, pop- 
star gibi yarışmalar gençlerin kendilerine yeni ek
mek kapısı bulabileceği umudunu doğurmuştur. 
G ençler köşeyi çabuk dönme arzusuyla pop-star, 
Polat yada Deliyürek, kapkaççı gibi meslek erbabı 
olmanın aslında fena bir iş olmadığını düşünmeye 
başlamışlardır. Babasını dinlemekten huylanan, 
kitap okumaktan sıkılan, cemaat veya sohbet or
tamını sıkıcı ve renksiz bulan gençlik; müzik din
lemeyi, televizyon seyretmeyi, disko-bar mekanla
rını, geyik muhabbeti olan ortamlarını daha sem
patik. bulmaya başlamıştır.

Kitle iletişim araçları gençleri bilgilendirmek
ten çok zehirlendirme konumundadır. Gençlerin 
hakiki bilgi kaynaklarına ulaşmasına engel olup 
onları son derece yapay bir ortama, uyuzlaştırıcı 
ve aptallaştırıcı enformasyona mahkum etmekte
dir. Kapitalizmin ve modernliğin hedef kitle ola
rak gördüğü gençlik her geçen gün küresel düzey
de kirletilmektedir. M illi ve manevi değerlere ya
bancı, mukaddesata haince ve miras yedi gibi dav
ranan bir gençlik büyüyor. Medeniyet bilincinden 
yoksun, anakronik bir gençlikle başbaşayız. M ev
cut eğitim sistemi ve bakış açısıyla bu tehlikeli du
rumu sağaltma girişimleri her geçen gün başarısız
lıkla karşılaşmaktadır. Bir çınar diriliğinde ve va-

karında bir gençlik ya
ratmak 10 yıllık hesap 
kitap işi olarak görül
memesi gerektiği aşi
kardır.

Her gün caddeye çı
kıldığında görülen 
gençlik, eğitim cilerin 
her gün bir şeyler öğre
tirim umuduyla dersle
rine girdiği gençlik çır
pınmaların sonucunda 
ümitsizlik alameti ola
rak vücut bulmuştur. 
V e asil değerlerden çok 
kendine kaypak değer

leri, helal kazanmanın ter dökmenin bilincinden 
uzak olan, bu sarkacın haram yönüne ağırlık ve
ren, ciddi sözler söylemeyi ve ciddi meselelerle 
meşgul olmayı sıkıcı bulan, yük olarak gören, tek 
boyutlu, hayatı makaraya saran ve matrak bulan 
bir gençlik profilinin hızla yaygınlaşması İnsan- 
kişilik krizinin kulaklarını yırtan çan sesidir.

Geçmişiyle epistemolojik ve ontolojik bağları
nı her geçen gün koparan, geçmişini tu kaka  ola
rak gören ve öğrenen gençlik kendini farklı bir zi
hin yapısına sahip olarak inşa etmektedir. G enç
liğimiz artık annesine ya da babasına benzeme
mek için çırpmıyor. G ençlik, caddede geleneksel 
kıyafete sahip annesi yada babasıyla beraber yürü
mekten ve görünmekten içtinap ediyor. Boşlukta 
sallanan ve karanlıkta dolanan yalnızlığına sigara, 
alkol, uyuşturucu ve kız arkadaşı, eğlence araçları 
ile son vermeyi istiyor.

G ençlikteki yozlaşmanın tek sebebini 1980’li 
yıllardaki yozlaşma olarak görmek hedefe yanlış 
nişan almaktır. Tanzimat’la beraber başlayan hız
lı yozlaşma Türk Edebiyatına Eflatun Bey, Efruz 
Bey ve Bihruz Bey gibi roman kahramanlarını, 
Türk sinemasına Damat Ferit gibi çapkın ve bo
hem tipleri kazandırmıştır. Yozlaşmanın ve buna
lım ın miladını yaklaşık 300  yıl olarak görebiliriz. 
Birkaç aydın ve alimin İslami bir gençlik ortaya 
çıkarma gayreti de ya tırpanlanmış yada kök salıp 
yetişeceği toprağı bulamamıştır. Çocuğunu Müs
lüman olarak yetiştirme isteği mevcut statüko - 
birkaç beyaz adam- tarafından hoş karşılanmamış
tır.
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SOKAKTAKİ MELANKOLİK / DAĞ

Kuran kurslarının faaliyetlerini engelleyici, 
İmam Hatip Liselerini bitirici, cemaatlerin faali
yetlerini yok edici yasalar ve düzenlemeler ülke 
insanlarını rotasız, maneviyattan yoksun, buhran 
ve bunalımları olan bir kişilik haline getirmiştir. 
Bu ülkenin insanları rotası olmayan bir geminin 
içerisindedirler ve ârâfta olmaktan kurtulamamış
lardır. Müslümanlaşma ve batılılaşma ikileminde 
Nuri Pakdil’in deyimiyle “boyun tutulmasına” ya
kalanmışlardır. Hırçın bir denizde, yönü batıya 
olan rüzgarını doğudan almak zorunda olan bir 
gemi ve içerisindekilerin seferi vardır.

Toplumda 1970’lerde kimilerinin İslami hare
ket diye nitelendirdiği Müslümanlığının farkına 
varma hareketliliği görülmüştür. Kendini iyi bir 
M üslüman olarak yetiştirmeye çalışan, Müslüman- 
ca bir hayatı kendine referans alan içinde yaşadığı 
topluma, hadiselere, ve meselelere M üslümanca 
bir bakış açısı ile bakmaya dikkat eden insanlar ne 
yazık ki çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konu
sunda kafa karışıklığı yaşamıştır ve yaşamaktadır. 
Bir takım kaygılara sahip olan bu nesil Diriliş, Bü
yük Doğu, Serdengeçti, Hareket, İslam, Ribat gibi 
dergilerin yanında Seyyid Kutup, Mevdudi, H a
şan el Benna, Abdullah Azzam gibi Ortadoğu 
alim ve amillerin/aksiyonerlerin eserlerinden baş
ka Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Mehmet A kif Er- 
soy, N urettin Topçu gibi yerli mütefekkirlerin 
eserlerini okumuşlardır.

1990’larda vücut bulan İslami gençlik moder- 
nizme tepki olarak ortaya çıktığı söylenilen İslam
cılık  akımından etkilendi. Modernizm karşıtı ola
rak görülen İslamcılık, tepkisel olarak İslami ha
yat tarzını ortaya koymaya çalışmıştır. Fakat za
manla modernizmle uzlaşmaya başlamıştır. Buna 
paralel olarak İslami gençlik kendini popülizmin 
çarklarına kaptırmıştır. Pardösü giyen genç kızlar 
pardösünün ağır olduğuna inanarak ve ağırlığını 
kaldıramayarak renkli eşarplar, ceket ve panto
lonlarla bu ağırlığı üzerinden atmaya çalıştılar. 
İlahi ve marş dinleyerek müzik zevkine farklı re
pertuarlar kazandıran İslami gençlik zamanla K ı
raç, Sting, M etallica dinlemeye başlamıştır. Bu 
değişimleri uzun uzun yazmaya gerek yok. Çünkü 
bu değişimin uzantılarının yaşanılan hayatta her 
an gösterge olarak vücut bulduğunu görebiliriz. 
Ne yazık ki Müslümanlar olarak ne Hz. Ömer ada
letinde ne Hz. Ebu Bekir sıddıklığmda ne Hz.

A li’nin ilminde ve irfanında ne Ebu Zer heyeca
nında ve cesaretinde, ne Hz. Fatıma kanaatinde 
ne Hz. H atice vefakarlığında gençlik olabildik ne 

de gençlik yetiştirebildik.
Ülke gençliği kaygısızlık, idealsizlik, usanmış- 

lık, çürüme, kokuşma, yozlaşma ile karşı karşıya
dır. Gençlik, Karakoç’un dediği gibi gün görmez 
sokaktaki bir melankoliktir. Gençliğin içine düşmüş 

olduğu yılgınlıktan, değersizlikten, Rabbini unut- 
muşluktan kendini kurtarmak her gencin vazifesi 
olduğu gibi “ben Müslüman’ım” diyen her aklı se

lim kulunda gençliğin bu bataktan kurtuluşunun 
vesilesi olması kulluk görevidir. Duruşu ve vakarı 
olan, geçmişte büyüklerinin yapmış olduğu hata
ları yapmayan, makam ve koltuk için değerlerine 
sırt dönmeyen dimdik bir çınar gibi olan, kendi 
hafakanlarıyla uğraşan değil hem Müslümanların 
hem  dünya insanlarının sorunlarına çözüm bula
bilecek, kafa patlatacak, Ustad Necip Fazıl’ın de

diği ve bunun için zindanlarda ömür tükettiği 
“mukaddes dava taşını yerine koyabilecek” genç
lik olmak ve onları yetiştirmek boynumuzun bor

cudur. ■
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KUR’AN’DA ÖRNEK GÖSTERİLEN 
YİĞİT GENÇLER

KERİM BULADI

İ nsan hayatının en  hareketli, en aktif, en zin
de, en heyecanlı dönemi, h iç şüphesiz gençlik 
yıllarıdır. D evletlerin ve m illetlerin en ve

rimli, en bereketli ve en hayatî sermayesi gençlik
tir. Bu sermayenin, israf edilmeden harcanması, 
hayır yolunda sarf edilmesi, devletin ve m illetin 
yararına tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. 
G ençliğin terbiyesine, eğitim ve öğretimine önem 
veren, bu anlamda çeşitli projeler üretip yürürlü
ğe koyan milletler yükselmiş ve dünyanın en iti
barlı devletleri olmuşlardır.

Sadece midesinin ve nefsi arzularının peşinde 
koşan değil, aklı ile hareket eden, ilmi ve irfanı ile 
karar veren bir gençlik yetiştirmek gerekmektedir. 
N esillerin ayakta kalabilmesi, onlara verilen mad
di ve manevi eğitim in kalitesine bağlıdır. G en çli
ğin selameti m illet hayatının geleceği için her iki 
eğitimin yeterince verilmesi zarûridir. Başta A l
lah’a olmak üzere bütün haklara saygılı ve hür
metkar bir neslin yetişmesinde manevî eğitimin 
rolü oldukça mühimdir.

Kur’ân Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yûsuf, As- 
hab-ı K ehf gibi yiğitlerden bahseder. Bütün insan
lık için onları örnek gösterir. O nların zalimlere, 
putperestlere direnişlerini açıklar.

İbrahim (a.s) ve Gençlik

Kur’ân-ı Kerim, Hz. İbrahim’in putperest olan ba
bası ve kavmi ile olan mücadelesini anlatır. A l
lah’ı bir tanıyan, hakka yönelen bir şahsiyet ola
rak onu takdim eder.1 Kur’ân, onun gözü pekliği
ni, cesaretini, azmini ve sebatını “Sizin ortak koş
tuklarınızdan ben korkm am ...”2 beyanı ile bildi
rir. Hz. İbrahim, A llah  Teâlâ hakkında kendisi ile

tartışmaya girenlere hiçbir şekilde korkmadan di
renir. “Allah’ın size, hakkında hiçbir şey indir
mediği şeyleri O ’na ortak koşmaktan korkmu
yorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz şeyler
den ne diye korkayım ?...”3 diyerek yiğitçe tavır 
sergiler. Aslında Hz. İbrahim, onların taptıkları 
putlardan zarar gelmeyeceğini, onların faydası ve 
zararı dokunmayan cansız varlıklar olduklarını b i
liyordu. A ncak o, babasının ve kavminin tanrı di
ye değer verdikleri şeyleri küçümseyerek onlardan 
korkmadığın ortaya koyuyordu.

G enç İbrahim, “...S e n  putları ilah mı edini
yorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apa
çık bir sapıklık içerisinde görüyorum4 ifadesiyle 
tevhit yolundaki mücadelesini ilk olarak babasına 
karşı başlatmıştır. O, putperest babasına karşı bir 
evlat saygısı ile yaklaşıyor ve ona tutuğu yolun 
yanlış olduğunu dürüstçe dile getiriyordu. İşitme
yen, görmeyen ve bir faydası dokunmayan şeylere 
(putlara) tapmasının doğru olmadığını özenle 
vurguluyordu. Şeytana tapmasının ve onu dost 
edinmesinin hatalı olduğunu açıklıyordu. Bu ara
da babasına esenlik dilemekten de geri durmuyor
du. Bu kadar iyi yürekli, açık kalpli ve temiz ruh
lu bir gence karşı babası h içte onun gibi davran
mıyordu. Tehditler savurarak, kendisinden uzak
laşmasını istiyordu. Am a Hz. İbrahim, bu tehdit
lerden yılmıyor babasını ve kavmini Rabbine da
vet ediyordu. “Sizi ve Allah’tan başka taptıkları
nızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. 
Rabbime ibadet etmekten de mutsuz olmayaca
ğımı umuyorum.”5 mesajını veriyor, bütün in
sanlara özellikle gençlere büyük bir azim ve sabır 
aşılıyordu.6

A llah Teâlâ, onun bu samimiyetini karşılıksız
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bırakmadı. Fedakarlığı, putlara ve putperest kav- 
mine karşı gösterdiği cesur direnişi neticesinde 
ona her biri peygamber olmak üzere İshak ve Ya- 
kup gibi iki güzide evlat bağışladı. 7

A llah Teâlâ, Hz. İbrahim’e doğruyu yanlıştan 
ayırma kabiliyetini verdi. O  babasının ve kavmi- 
nin ilah diye taptıkları heykellere karşı tek başına 
mücadele etmeye başladı. Onlara, sapık bir yolda 
olduklarını söyledi. O nların bağlandığı, gönül 
verdiği putları parçaladı. Hz. İbrahim, o sıralarda 
genç bir delikanlı olmasına rağmen onlarla akıllı
ca ve bilinçli olarak tartışma yaptı. Bütün tehlike
yi göze alarak, hiçbir yararı olmayan putlara tap
manın mantıksızlığını onlara anlattı. Ama onlar, 
kendilerine uzanan hidayet elini reddettiler, ilah
larının intikam ını almak için onu ateşe attılar. 
Tevhid ateşiyle yanan ihlaslı bir kulu, maddi ate
şin yakamayacağını kendi gözleri ile müşahede et
tiler. A llah Teâlâ, kendi aşkı ile yanıp tutuşan bu 
delikanlıyı, dünya ateşinde yakmadı. Bütün kâ
inatı ve varlıkları yaratan Allah Teâlâ, “Ey  ateş! 
İbrahim ’e karşı serin ve esenlik ol” buyurarak, 
tevhidin bayraktarı İbrahim’i, kendi dostluğu ve 
yakınlığı ile ödüllendirdi. O nların bütün tuzakla
rını bozdu.8

“Şüphesiz İbrahim , A l
lah’a itaat eden, H ak k ’a yö
nelen bir önderdi. V e  o, h iç
bir zaman m üşriklerden ol
madı”9 âyetinde belirtildiği 
gibi Hz. İbrahim, başlı başına 
bir ümmetti, insanlar hep ka
firken o, bir hanîf yani, batıl 
dinlerin hepsinden yüz çevi
rerek hakka yönelen bir mü- 
vahhid (A lla h ’ın birliğine 
inanan) bir kimse idi ve A l
lah için ayağa kalkm ıştı.10

Gençliğe, Hz. İbrahim’in 
azmini, sabrını, cesaretini, fe
rasetini ve bilincini aşılamak 
gerekir. İnançsızlıkla, çeşitli 
günahlarla, fıtratı lekeleyen 
hatalarla boğuşan gençliğe, 
saf tevhid inancını vermek, 
bugün için daha da elzemdir.
Zalim lerin karşısında dik 
durmak, tek başına bile olsa 
hakkı söylemek ve savunmak

ancak İbrahîmî bir şuurla mümkündür. Hz. İbra
him ’in asıl duruşunu öğrenmeye ve kavramaya, 
çağımız gençliğinin büyük ihtiyacı vardır. G enç
lere zalimler, inançsızlar ve müşrikler karşısında 
direnme ve dayanma gücünün aşılanmasında ba
şarılı olmak için İbrahim (a.s)’ı, iyi tanımak ve ta
nıtmak gerekir.

M usa (a.s) ve Gençlik

A llah Teâlâ, Musa (a.s)’ı gençlik çağında pey
gamberlikle görevlendirdi. “Musa yiğitlik çağma 
erip olgunlaşınca, biz ona hikm et ve ilim verdik, 
iş te  güzel davrananları biz böylece m ükafatlan
dırırız.” 11 Â yette geçen “eşüdd” sözcüğünü mü- 
fessirler çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Kimi 
müfessirler, 28-30, 18-30, 30-33 arası yaşlar oldu
ğunu ifade ederken, buluğ (ergenlik) çağma eriş
mek anlamını da verenler olmuştur. Yine âyette 
geçen “istevâ” kelimesini de 30-40 arasında bir 
yaş olarak izah etmişlerdir.12 Âyette zikredilen 
“hüküm” sözcüğü de nübüvvet (peygamberlik) 
anlamında açıklanmıştır. 13

Azgın, zalim, yalancı, isyankar, bozguncu ve 
tanrılık iddiasında14 bulunan 
Firavun’un karşısına Hz. Musa 
gibi bir genç çıkmıştır. Hz. Mu
sa Firavun’un bütün planlarını 
suya düşürmeyi başarmış ve İs
rail oğullarını A llah’ın izniyle 
kölelikten kurtarmıştır. Hz. 
Musa’ya inanan ve destek 
olanların da bir avuç genç ol
duğunu görmekteyiz. “Firavun 
ve kavminin kendilerine iş
kence etm esinden korkuya 
düştükleri için kavminden bir 
grup gençten başka kim se 
M usa’ya iman etmedi. Ç ünkü 
Firavun, o yerde zorba bir k i
şi idi. O  gerçekten aşın  gi
denlerdendi.”15

Hz. Musa, yaşlı kesimi A l
lah’ın dinine davet etti. A ncak 
onlar Firavun’dan korktukları 
için Musa (a.s)’ın davetine ica
bet etmediler. Fakat gençler
den bir grup, onun davetine 
icabet e tti.16. Yaşlılar, Fira
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vun’un zulmüne boyun eğip zulme, haksızlığa, ha
karete ve her çeşit aşağılanmaya alışmış olan kim
seler, korktukları iç in  ezilmeye razı oldular. “Zillet 
içerisinde yaşamaktansa, izzet içerisinde yaşayarak 
ölelim” deme cesaretini gösteremediler. A ncak az 
sayıda genç h iç korkmadan ve tereddüt etmeden 
Musa (a.s) ile beraber oldular; Firavunun zulmü
ne direndiler, karşı koydular, eğilmediler, teslim 
olmadılar, şereflerini korudular. Kendilerinden 
sonra gelen bütün gençliğe örnek oldular ve bu 
uğurda çığır açtılar.

Bugünün gençliğine zulme, baskıya, haksızlığa 
karşı direnmeleri iç in  Hz. Musa’yı ve ona inanan 
gençleri örnek gösterm ek gerekir. Her türlü 
inançsızlığa, dünyevileşmeye karşı dik durabilme
nin yolu, Musa gibi cesur olmaktan ve ona inanan 
gençlere benzem ekten geçmektedir. Aslında çağ
daş firavunların yıkılışı ve onlara destek olanların 
çöküşü, Musa’ların ve Musa’ya inanan gençler gi
bi delikanlıların yetişmesine bağlıdır.

Yûsuf (a.s) ve Gençlik

Kur’ân-ı Kerim’in gençliğe bir numûne olarak 
sunduğu en önem li misallerden biri de Yûsuf 
(a.s)’m kıssasıdır. Yûsuf (a.s), kardeşlerinin kendi
sini kıskanmasıyla başlayan, kuyuya atılması ile 
derinleşen, az bir paha ile köle olarak satılması ile 
ağırlaşan, namus ve iffet sınavı ile doruğa ulaşan 
büyük ve kapsamlı bir imtihana tabi tutulmuş
tur.17

Hz. Yûsufu kuyunun dibinde bulanlar, bir an 
evvel elden çıkarm anın telaşı ile onu az bir paha
ya köle olarak sattılar. Onu satın alan Mısır dev
letinin en önemli bürokratı olan Aziz isminde bi
risiydi. M ısır’ın hâzinelerine bakan yetkili bir dev
let adamı olan Aziz, Hz. Yûsuf un ileride büyük bir 
şahsiyet olacağını sezmişti. Züleyhâ ya da R a’îl is
minde güzel bir hanım ı olan Aziz, karısından Hz. 
Yûsuf a iyi bakmasını istemişti.18

Bütün bunlar, âlemlerin Rabbi ve yaratıcısı 
olan A llah ’ın takdir planına göre yürüyordu. İlahî 
irade, Aziz’in ve hanım ı Züleyhâ’m n cüzî iradesi
ni yönlendiriyor ve ileride M ısır’a hükümdar ola
cak zatı yetiştiriyordu.

Yûsuf, artık maliye bakanı olan Aziz’in evinde 
kalıyor, onun himayesinde yetişiyor ve hayata ha
zırlanıyordu. Ergenlik çağma ulaşınca A llah Teâlâ 
ona, hikm et ve ilim  verdi.19 Hz. Yûsuf, 18, 20 ya

da 33 gibi son derece güçlü ve kuvvetli bir yaşa; 
gençlik yaşma girmişti.20 Tam  bu sırada her gen: 
cin altından kalkamayacağı büyük bir imtihanla 
karşılaştı. Kaldığı evin güzel hanımı Züleyhâ, bu 
genç delikanlıya gönlünü kaptırmış ve onunla be
raber olmak istemişti. Yûsuf (a.s) onun gayrı meş
ru teklifini kabul etmedi. “Allah’a sığınırım, 
çünkü o (kocan) benim efendimdir. Bana iyi 
baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” 
dedi.”21

Hz. Yûsuf, bütün fizikî şartların müsait olması
na rağmen zinaya yaklaşmadı. Her şeyden önce 
A llah ’ın rızasını gözetti. A llah ’a olan saygısından 
dolayı harama yaklaşmadı. Kendisine yer yurt ve
ren, iyilik yapan evinin sahibi olan maliye baka
nına ihanet etmedi, iyiliğe karşı kötülük; ihsan ve 
ikrama karşı, nankörlük, haksızlık ve zulüm yap
madı. Evinde kaldığı, büyüdüğü Aziz’in hanımına 
meyletmedi. Gençliğe, güce, kuvvete ve uygun 
ortama sahip olduğu halde, büyük bir iffet, neza- 
het ve namus örneği sergiledi. Namusunu, izzetini 
ve fıtratını lekelemedi. Kendi çağındaki ve sonra
ki çağlarda gelecek bütün gençlere namus abidesi 
oldu.

Her türlü ihanete, fuhuş tehlikesine, ahlaksız
lığa maruz bırakılan, fuhuş tüccarlarının en önem
li hedefi haline gelen gençliğe, Hz. Yûsuf un A l
lah’a olan bağlılığını, iffetini, sadakatini, izanını, 
temiz kalpliliğini öğretmek gerekir. Gençliğin fu
huş batağına saplanmaması, nesillerin arı duru ve 
iffet içerisinde yaşaması için Yûsufî eğitimden ge
çirilmeleri gerekir. Çünkü bugünün ve yarının 
gençleri, fitnenin karşısında direnmek, nefse ha
kim olmak ve sadakatin ne demek olduğunu öğ
renmek için, Yûsuf (a.s)’ın öğretisine, sabrına, sa
mimiyetine şiddetle ihtiyaçları vardır.

Ashab-ı Kehf ve Gençlik

Kur’an-ı Kerim, vaktiyle A llah Teâlâ’nın varlığı
na ve birliğine inanmaları sebebiyle mağaraya sı
ğman gençlerden söz eder. Bizans imparatoru 
Dekyânûs devrinde Incil’e inanan, Hz. Isa’nın di
n i üzere yaşayan ve tevhid akidesine bağlı olan in
sanlar, gitgide bu inançlarından kopmuş, uzaklaş
mış, halk arasında günah işleyenler çoğalmış, az
gınlık artmış hatta putlara tapılmaya ve putlar 
adına kurbanlar kesilmeye başlanmıştı. Bütün bu 
olumsuz gelişmelere rağmen Isâ (a.s)’m dini üzere
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hayat süren, A llah T eâlâ’nın birliğine inanan ve 
yalnız O ’na ibadete kendini adamış kimseler var- 
dı. Kral Dekyânûs, putlara tapıyor ve -uğradığı her 
yerleşim biriminde İsa (a.s)’m  dini üzere devam 
eden, putlara tapmayan ve onlar adına kurban 
kesmeyen herkesi öldürüyordu. Kral Dekyânûs, 
Ashab-ı K eh fin  bulunduğu şehre girdi. Dekyâ- 
nûs’un şehre girdiğini haber alan mü’minler, on
dan korktukları için  etrafa kaçıştılar ve saklanma
ya çalıştılar. Kral, onların takip edilmesini emret
ti. İnananlar, saklandıkları yerlerden teker teker 
çıkartılarak tutuklandılar ve kralın huzuruna geti
rildiler. Kral, onlara ya ölümü ya da putlara tap
maları konusunda tercih hakkı verdi. O nların A l
lah’a olan imanları çok kuvvetli idi. Kral, inanan
ların imanları uğrunda gösterdiği direnci görünce, 
onlara her türlü işkencenin yapılmasını emretti. 
Onlardan kimi öldürülüyor, kim inin organları ke
siliyor, kesilen organlar herkesin görebileceği şe
kilde şehrin surlarına asılıyordu. Fitne o kadar şid
detliydi ki, dinlerinden dönenler serbest bırakılı
yor, dönmeyenler ise katlediliyordu. Bir grup 
genç, bu durum karşısında çok üzülüyordu. Hatta 
bu yüzden vücutları zayıfladı, renkleri soldu. Kra
lın zulmüne karşı A llah ’tan yardım istediler. En 
sonunda mağaraya sığınmaya mecbur kaldılar.22

Taberî (v. 310  h .) tarafından anlatılan birkaç 
kıssadan birinin özeti budur. Kur’ân bu konuda şu 
önemli açıklamayı yapar: “H ani o gençler, mağa
raya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katın
dan bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu 
durumumuzdan bize kurtuluş yolu hazırla” de
mişlerdi.”23 A llah Teâlâ, onların bu samimi du
asını kabul etmiş, sığındıkları mağarada yıllarca 
onları uyutmuştu, (bkz. Kehf, 18/11)

Rablerine inanan bu yiğit gençler, bütün cesa
ret ve azimleri ile zalim hükümdarın karşısına diki
lerek “ ...Bizim  Rabbimiz, göklerin ve yerin Rab- 
bidir. Biz, O’ndan başkasına asla tanrı demeyiz. 
Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz”24 ifadesiy
le, imanlarından aldıkları güç ve cesaretle korku
suzluğun, yiğitliğin, dirayet ve ferasetin örneğini 
sergilemişlerdir. “Şu bizim kavmimiz Allah’tan 
başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrdar konu
sunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!). 
Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha 
zalimi var mı?”25 sözleri ile, hakkı söylemenin er
demliliğini yaşadılar. Bütün gençlere gerçeği anlat
manın büyük bir görev olduğunu gösterdiler.

Mağara’ya sığman gençlerin tevhid mücadele
si, bugün inançsızlığın ve dünyevileşmenin aldatı
cı etkisi ve nefsanî arzuların esareti altında fıtrat
ları lekelenen ve bozulan gençlerin önünü açacak 
örneklerle doludur. Zalimlere baş kaldırmak, di
renmek, tevhid adına canını ve malını ortaya 
koymak kadar üstün başka bir şey var mıdır? As- 
hab-ı Kehf, bunu A llah ’ın yardımıyla başardıkları 
içindir ki, Kur’ân onların hatırasını on beş asırdan 
beri canlı tutmakta ve bütün gençlere örnek ola
rak göstermektedir.

Sevgili genç kardeşlerimize, içinde bulunduk
ları bu çok yönlü kuşatmaya karşı en  güzel duru
şun Kur’an’m örneklediği gençler gibi olmaktan 
geçtiğini hatırlatmak istedik. Günümüz zalimleri
ne, Firavun ve diktatörlerine karşı duruşumuzu 
ancak bu şekilde geliştirebilir, ancak bu şekilde 
kendimizi fenalıklardan koruyabiliriz.

Selam Rablerine iman eden genç yiğitlere... ■
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DEVŞİRME POLİTİKALARI,
ERKEN ÇOCUKLUK VE DİN EĞİTİMİ

A S IM  Ö Z

İ lköğretim okullarının tatil havasına girdiği 
günlerde Kur’an  kursları bağlamında din eği
timine dair tartışmalar yoğunlaştı. Eğitim sis

tem inin yeniden yapılandırılma çalışmalarının 
mahiyetine yönelik farklı görüşler ifade edildi. 
Bununla birlikte aynı tarihlerde kitle iletişim 
araçlarında A Ç E V ’in ‘Erken Çocukluk Eğitimi’ 
kapsamında on yılı aşkın bir süredir yürüttüğü 
araştırma sonuçları tartışıldı, televizyonlarda “yedi 
çok  geç!” sloganıyla erken çocukluk eğitiminin ge
rekliliği zihinlere yerleştirilmeye çalışıldı. Hazırla
dığı raporla sekiz yıllık kesintisiz eğitim sisteminin 
öncü adımlarını atan T Ü S İA D  “Doğru Başlangıç: 
Türkiye’de O kul Öncesi Eğitim” başlıklı raporunu 1 
Haziran 2005 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Bir- 
biriyle farklı kulvarda oluşları nedeniyle pek ilgi 
kurulamayacağı düşünülen bu konuların aslında 
bir devşirme politikasının çeşitli atılından oldu
ğunu düşünüyorum. Bu tartışmaların odağında ço 
cuğun kime ait olduğuna dair Aydınlanma döne
minden bu yana sürdürülen tem el tartışmanın gö
rüntüleri olarak ta anlamak mümkün. Çocuklar 
devlete mi ait, ebeveynlere mi ait, piyasaya mı ait 
yoksa uluslararası sözleşmelerin belirginleştirdiği 
ve aslında çocukların ailelerden “boşandırılması- 
nı” amaçlayan düzenlemelere mi ait? Bu hususta 
batılı ideal sosyolojik tiplemelerin Türkiye özelin
de sınıfta kalışını her daim gözlemliyoruz, yaşıyo
ruz. Erken çocukluk eğitimi projesiyle de ilgili bu 
durum Türkiye’de iki boyutlu yada iki güç merke
zinin dayatmalarıyla şekillendiriliyor.

İlki küreselleşme sürecinin dayatmaları, İkin
cisi ise ulus-devlet yapılanmasının yaptırımları. 
İslam’a ve Müslümanlara ilişkin politikalarıyla or-

“Bazdarı Allah’a  karşı savaş açıyorlar. Ve bu savaşı eninde 
sonunda kaybedecekler! Çünkü Allah’a  karşı savaşılmaz■”

Cahit Tanyoi1

tak bir devşirme siyasetinin uygulayıcılarının bu 
konumlanışlarının arka planına nüfuz edebilmek 
için geçmiş, şimdi ve gelecek perspektifinde eski
meyen tartışma üsluplarını eğitim modelleri bağ
lamında hatırlamak gerekiyor.

Eğitim anlayışları ve sistemleri tarihin her dö
neminde siyaset dışı bir alanda değil siyaset içi bir 
alanda belli bir siyaset pozisyonunun alımlanması 
ve toplumsallaştırılması amacını hedeflemişlerdir. 
Bir süreç içerisinde tasarımlanan bu yapılanma bi
çimleri bir özgürleşme pratiği olabileceği gibi kö
leleştirme/suskunlaştırma pratiği de olabilir. Batı 
merkezli eğitim sistemlerinin felsefi art yöresiyle 
birlikle örgütlenme modellerinin de İslam top- 
lumlarında inşa edilmeye başlaması toplumdaki 
hakim zihniyet yapılarının kırılması sürecinde 
önemli bir etken olmuştur. Bu zihniyet kırılmala
rı politik bir kurum olarak okulu  önemli bir konu
ma yükseltmiştir. Okulla birlikte eğitim anlayışla
rı farklılaşmış hatta modernleşme kavramının ev
rimci yapısı içerisinde gelişmenin tetikleyicisi ola
rak anlamlandırılmıştır. M odernitenin politik be
deninin değer yargılarının, beklentilerinin küçük 
yetişkinlere içselleştirilmesinde okul eğitiminin 
inkar edilmez etkileri vardır. Bazı düşünürler mo
dern iktidarın doğasını betim lerken “modern eğiti
mi çağın tanımlayıcı özelliği” olarak nitelendirmiş
lerdir. Tanzimat döneminden bu yana fetişleştiri- 
len Avrupalı olma fikri ulusal cem aat oluşturma 
sürecinde pozitivist kurumsalcılığm determinist 
hâlet-i rûhiyesinin de etkisiyle okul/eğitim politi
kaları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Osmanlı Batılaş- 
masmdan Cumhuriyet dönemi modernleşmesine 
değin nasıl bir insan, nasıl bir eğitim, nasıl bir
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din? soruları önemini her zaman korumuş toplum
daki zihniyet farklılaşmalarının da temelini oluş
turmuştur.2 Hukuki düzenlemeler perspektifinden 
bakıldığında Osmanlı Batılaşmasmın ilk ayağını 
oluşturan Tanzim at reformları sonrasında başla
yan mektep/medrese ikiliğinin arka planında din 
eğitimin neliğine ve nasıllığma dair tartışmalar 
bulunmaktadır. A ynı şekilde İslam’ı deforme et
me politik niyetleriyle işlevselleştirilen din eğiti
mi kurumlarına devletin yüklediği anlamla halkın 
yüklediği anlam toplumdaki zihniyet yapılanma
larının gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Eğitim 
kurumlarını tasarlayan modernleştirmeci elitler 
bir durumu tasavvur ediş ve kavrayış biçimiyle iş
leyiş biçim i arasındaki farklılığı çoğu zaman idrak 
edememişler bu durum tersine döndüğünde sus
kunlaştırma politikalarını gündemleştirmişlerdir. 
Benjam in C . Fortna bu durumu farklı bir bağlam
da şöyle ifade eder: “Eğitim daha çok yerel gerçek
liklerden bağımsız ve saptanmış, rotasında ve ma
yasında bulunan işleyiş tarzıyla (modus operandi) 
yürüyen harici bir metot olarak görülmüştür. İthal 
eğitim anlayışlarının ve enstrümanlarının yerel 
geleneklerle bütünleşme süreçlerine pek itibar et
memişlerdir.3 Bu idraksizlik biçimi/siyasetinin 
ideal-tipik yurttaş tasavvurunun kökleri İttihat 
Terakki dönemine kadar uzanır. Bu zihniyetin ta
savvur ettiği insan modeli “ödevleri tavırları, ya
şam biçimiyle sıkı sıkıya tanımlanmış bir ‘Türk- 
laik yurttaş’ kimliği üzerine oturtulmuştur. Bu 
resmi kimlik çerçevesinde yaratılmaya çalışılan 
‘resmi insan’ Türk modernleşmesinin temel taşı
yıcısı olmuştur”4 Bu insan tasarımının oluşturul
ması için Tek-parti döneminde eğitim, rejiminin 
propagandasını yapmak için görevlendirilmiştir.5 
Parti politikalarının ideolojik tahakkümünün ta
lep ettiği din eğitimi ve buna yönelik ders kitap
larının yazımı din algısının tahrif edilme sürecine 
katkıda bulunmuştur. Bu yıllarda uygulanan din 
eğitimi politik-programları “devletin sağladığı eğiti
min resmi, tarafsız olduğu söylenen işleyişinin bir ef
sane olduğunu’’6 görmemize olanak tanır. Bu biçim
lendirme teknolojisinin  nasıl işletildiğini görmek 
için 1927-1931 yılları arasında önce Osmanlıca 
daha sonrada Latin harfleriyle basılan ve ilkokul
ların yanısıra köy mekteplerinin 3 .-4 . ve 5. sınıf
larında okutulan Cum huriyet Çocuğunun Din 
Dersleri kitabında görmek mümkündür.7 Dinin

pozitivist algısının ulus-devlet yapılanmasına ek
lemlenme politikalarının en  önemli göstergesi n i
teliğindeki kitapların irdelenmesi bugünün Müs
lüman zihninin tam olarak anlamlandıramadığı 
ve Slovaj Zizek’in “çifte şantaj" olarak betimlediği 
ulus-devlet ve küreselleş(tir)me politikalarının, 
süreçlerinin ortak lügatçesinin kavranmasına da 
imkan tanıyacaktır. Müslümanların gerek ulus- 
devlet modelinin baskın olduğu dönemlerde ge
rekse dünya eğitim sistemlerinde reform ve yeni
den yapılandırma çalışmalarının yoğunlaştığı so- 
ğuk-savaş sonrası yıllarda eğitim ve eğitim hakkı
na yönelik olarak gerek kurumsal düzlemde gerek
se bireysel düzlemdeki haklarının sürekli olarak 
ihlal edilmesi dinin siyasal etkisinin dönüştürme 
bilincinin egemen olduğu yapılanmaların kapatıl
ması vb. durumlar Türkiye’de İslam’ın ve İslâmî 
eğitimle inşa edilen benliklerin küresel düzen pro
jesine engel olarak görülmesinden kaynaklanmış
tır. Küreselleştirme politikalarının ağırlık kazan
dığı günümüz koşullarında Raymond W illiam s’m 
“seçilmiş gelenek’’ olarak nitelendirdiği demokrasi,

Çocukların gözünde ibadetler bir “oyun*  gibidir.
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eşitlik, çok kültürlülük vb. lügatçelerinin anlam 
evreni İslam’ı ve İslam ’ın imkanlarını ya tama- 
men okul programlarının dışında bırakıyor ya da 
varolan durumun kırk  dereden su getirilerek küre- 
sel zihniyet yapılandırma politikalarıyla uyumlu- 
laştırılmasmı öngörüyor. Son  zamanlarda ortaöğ
retim program yenilem e çalışmaları üzerinde ko
partılan fırtınaları hatırlamak yeterlidir sanırım. 
Her alanda uygulamalı eğitimden yana olanların 
din alanına gelince farklılıklara vurgu yapmaları 
farklı inançların yok sayıldığını gündeme getirme
leri Türkiye’de İslam ’ın imkanlarının genişliğiyle 
ilgilidir. “Seçilmiş gelenek” kavramlarının din eğiti
mi alanında da yer almasını isteyenlerden Sunay 
Akın  şunları söylüyor. “Barışçıl ve insani değerle
re sahip nesillerin yetişmesi için D in Kültürü ve 
A hlak Bilgisi dersinin yapıcı bir temel üzerine ku
rulması gerekir (...)  Çocuklarımızı, engin bilgiler
le donatarak onlara bütün dinleri öğretmeliyiz. 
Tarihi ve felsefi değerleri gençlere vermezsek ge
lecekte büyük çatışmaya çanak tutmuş oluruz.”8 
Çocukların özellikle de erken çocukluk ve ilköğ
retim kademesinde kendilerine örneklik teşkil 
edecek rol m odellerine gereksinimleri olduğu bili
niyor. Değer yargılarının şekillendirdiği rol mo
delleri çocukların  kendilerini inşa sürecinde 
önemli bir faktördür. Çocukların engin bilgilerle 
donatılmasından n e anlamalıyız? Çocuklara öğre
tilecek bütün dinlere İslam dahil midir, dahilse ne 
kadarı dahildir, ulus-devletle uyuşmayan yanları
nın dışarıda bırakılışını kanıksadık, şimdi de küre- 
selleş(tir)m e süreciyle bağdaşmayan hükümleri
nin dışarıda bırakılmasını da mı kanıksamamız is
teniyor? Bütün dinleri kim  öğretecek, nasıl öğrete
cek, bunun mümkün koşulları nelerdir? Bütün 
dinleri hangi bakış açısıyla öğreteceğiz, hakikati 
kim temsil edecek, göreliliğin hakikatsizlik daya- 
tım ının hiyerarşik söyleminde İslam nerede ko
numlandırılacak? Bu ve buna benzer soruları art
tırmak mümkün. Sunay A kın şairdir, şair sözü ya
landır itibar edilmez diyebiliriz ama hakikatsizlik 
çölünün ayartıcı söylemlerinin herkesi biraz şair 
kıldığını da inkar edemeyiz. Küreselleşmenin ruhi
yat projesi dini algının da dönüştürülmesini hedef
liyor. Çocuklara yönelik din eğitimi tartışmaları
na dair söylenilenler pedaggojik püritenlerin safça 
dile getirdikleri; çocukların seçim hakkı , iyi din eği
timi, hoşgörülü din anlayışı, çok  kültürlü din eğitimi

vb. hususlar bulanık bir zihnî yapının derinleşti- 
rilmesinden başka bir işe yaramıyor. Sanal geveze
likler, hipnotize edilerek alıklaşan benlikler tek 
boyutlu, tek kültürlü tek düşünceli tek ideolojili 
küresel talanın köleleştirme siyasetinin devşirme
leri konumunda. Türk modernleşme projesine iç
kin olan İslam’ı ötekileştirme/dışlama siyaseti müs- 
lümanları suskunlaştırmak için elinden geleni ya
parken, dışarının taleplerini kölece bir itaatle ye
rine getiriyor. Çocuklar bağlamında düşünüldü
ğünde modernleşme süreciyle birlikte çocukların 
devletçe kollektif olarak devşirilmeye çalışıldığını 
söyleyebiliriz. Günümüz geç-kapitalizm koşulla
rında bu esirleştirme sürecinin görselliğin ahlak
sızlığı dayatan kışkırtıcı yayınlarıyla yaygınlaştırıl
ması da ayrı bir gerçeklik değil aslında. Kur’an 
kurslarının tartışıldığı yazılara baktığımızda genel 
olarak karşı siyasetin tarihsel blok söyleminin ege
men olduğu görülüyor. Tarihsel blokla ilişkileri 
bulunan partiler, dergiler, gazeteler ve örgütlerin 
dillendirdiklerinde kişi ve tarih dışında bir şey de
ğişmiyor aslında. Tarih  tekerrür ediyor. Türki
ye’deki eğitim tartışmalarının eskimeyen güncel 
bir lügatçesi var bir asırlık zaman diliminde. Falih 
Rıfkı Atay 1950’li yıllarda Cumhuriyetçi değerle
rin halkla ulaştırılamamasından doğacak boşluk
ları, kitlesel eğitimin önemine değindiği yazısında 
şunları söylüyor: “Halk çocuklarına inkılapçılık 
eğitimi vermeye vakit bulamadık. O nun cezasını 
çekiyoruz. (...) Aşağı demagoglar Köy Enstitüle
r in i bozdular, halk eğitim müesseselerini kapadı
lar. Onların yerine köyde eski yazı ve medrese eği
timi müesseseleri kurulmuştur. (...) Bu ortaçağa, 
bizim ortaçağa doğru bir sendeleme. Bu yeniden 
bir batış”9 İslam’ı ortaçağ’la özdeşleştiren Cumhu
riyetin sekülerist tarihsel blok radikalizminden 
kısmî kopuşun gerekliliğini savunan İsmail Cem 
bu hususta şunları dile getiriyor. “Laiklikle çelişen 
eğitim özelliklerine son vereceğiz. Elbette din eği
timi olacak ama bu eğitimi veren okulların sayısı 
Türkiye’nin din adamı ihtiyacına oranlanacak. 
İnsanlar elbette Kur’an Kursu açabilecek. Ancak 
bu kurs, M illi Eğitimin denetimi altında gerçekle
şecek.”10 B atı’da biçimlenmiş din-devlet ilişkisi 
kavramlarının hoyratça kullanışının yanında; bil
gili cehaletle işbirliği içinde oluşunu okudukça, 
İsmail Cem ’in de çok etkilendiği saray filozofu  
Antony Giddens’in ülkesinde (İngiltere) sadece
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dini okullarda değil bütün okullarda derslerin sa
bah yapılan dua ile başlamasını hatırlıyorum.11 
A ynı zamanda ülkemizdeki pedagojik uzmancık- 
ların mesleki yabancılaşmalarının boyutlarının 
yüksekliğinden ürküntü duyuyorum. Çocukların 
dini eğitimle erken ilişkilerinin onları olumsuz et
kileyeceği, din eğitimi gören çocukların ‘mutlak 
bir durgunluğa gömüldükleri’ , on yaşından önce din 
eğitiminin çocuğun korkularının derinleşmesine 
yol açabileceği vb. pedagojik suç ortağı analizler 
meselenin anlaşılmasının önündeki perdeleri ko
yulaştırmakta.12 Oysa ki bu durumda asıl üzerinde 
durulması gereken ev ve okul yada din eğitimi ve
ren kurumlarla okul ortamı arasındaki kültürel 
uyumsuzluktur. Çünkü “ev ve okul arasındaki kül
türel uyum, sonuçta çocuğun okula karşı tutumu
nu ve öğretmenlerin çocuğa karşı tutumunu şekil
lendiren önemli bir etkendir.”13 Bütün bunları bir 
yana iterek kaçak Kur’an kursu açanlarla ilgili ola
rak şu değerlendirmelerde bulunuyor Cumhurbaş
kanı Ahm et Necdet Sezer “sapkın yöntemlerle 
gençlerin çağdışı bölücü ve Türkiye Cumhuriye- 
ti’n in kuruluş felsefesine aykırı biçimde eğitilme
lerinin önlenmesi gereklidir.”14 Tarihsel blok ay
dınları fırsatını bulduklarında İslam’ı ve müslü- 
m anian Cumhuriyet S ite ’sinin dışında konum
landırma taleplerini dillendirmişler, zaman zaman 
da bunu kısmen uygulamışlardır.15 Kaçak Kur’an 
kursları üzerinde kopartılan yaygara halka güven 
duymamamanın da getirdiği devlet ebeveynliği 
tavrının günyüzüne çıkışıdır. Yazının başında da 
vurguladığımız bu husustaki kararsızlık durumu ve 
bu buna benzer tartışmalarının yönsüz kalmasına 
neden olacaktır. “Çocuk hakkında karar verme 
yetkisi kimde? Devlette mi, aile de mi? İnsan hak
larına ilişkin uluslararası metinler açıkça anne ba
banın çocuklarını istediği gibi yetiştirme, din eği
timi verme hakkını vurguluyor. (Türkiye’de tarih
sel blok) uluslararası hukuku da çiğnemeyi göze 
alarak din eğitiminin devlet kontrolünde yapıl
masını savunuyor.”16 Devlette bu eğitimi sağlar
ken uygulama boyutundan vazgeçilmesini talep 
ediyor, öğreti düzeyinde ise dini tahrif ediyor.

Laiklik ve sekülerleştirme siyasetinin birlikte 
yürütüldüğü Türkiye’deki din eğitiminin teknik- 
pedagojik boyuttaki tartışmaları Batı ülkelerinde 
yoktur. Sekülerlik bir yaşan biçimi olarak yaşandı
ğı ve içselleştirildiği için dinin siyasal yapıda kök

lü bir değişim dönüşüm yapamayacağı düşünül
mekte bundan dolayı da bir tür bellek/hafıza olarak 
dini uygulananlar kamusal eğitim kurumlan içeri
sinde yer almaktadır. Buralarda yeralan Türk 
okulları da bu durumdan kısmen etkilenmektedir. 
Türkiye’de örgün bir eğitim kurumu da Kur’an öğ
renme imkanı yoktur. Çocuklar bu alanda ya ca
mi kurslarında yada ilköğretimi bitirdikten sonra 
Kur’an kurslarında eğitim alma olanağına sahip
tirler. İlköğretim okullarında isteğe bağlı olarak 
Kur’an okutulması gibi seçenekler gündeme gel
miş ancak mevcut yönetmeliklerde herhangi bir 
değişiklik yapıl(a)madığından bu seçenekler uy
gulanamamıştır. Avrupa ülkelerinde müslüman 
Türk çocuklarına yönelik olarak hazırlanan Din 
Kültürü ve A hlak Bilgisi kitaplarında Kur’an-ı Ke
rim okumanın da öğretildiği görülmektedir. İç ve 
dış politika ayrımının yada daha farklı niyetlerin 
sonucunda oluşan bu paradoksal durumun yanın
da din derslerinin otuz altı haftalık eğitim öğretim 
sürecindeki saatlerinin yetersizliği ortadadır. Din 
Kültürü ve A hlak Bilgisi dersleri mevcut eğitim 
dizgesinde ilköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda 
2’şer saat ortaöğretim kurumlarında her sınıfta 
haftada birer saat olmak üzere okutulmaktadır. 
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin içeriğine 
yönelik itirazlar bir yana; Türk eğitim sisteminde 
bir genç toplam 468 saat Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretimi görmüş oluyor. Bu eksiklikler gö- 
zönüne alınarak birinci sınıftan itibaren Din Kül
türü ve Ahlak Bilgisi derslerinin okutulması teklif 
edilmiştir. Batı ülkelerinde bu durum şöyledir: A l
manya’da 1444 saat, Belçika’da 1080 saat, Avus
turya’da 1068 saat, İngiltere’de 1008 saat, H ollan
da’da devlet okullarında 648 saat, Katolik ve Pro
testan okullarında da 1116 saattir. Ayrıca bu ül
kelerin hemen hemen tamamında çocuklar ana
okuluna gitmekte ve bu okullarda haftada birer 
yada ikişer saat din eğitimi almaktadırlar. Çünkü 
“okul öncesi dönem, çocuğun dini duygusunun 
gelişiminin ve dini konulara merakının en yoğun 
olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun aldığı di
ni eğitim onun ileriki yaşlarda sahip olacağı din
darlığın şeklini belirler”17 Türkiye’de ise okul ön
cesi eğitim kurumlarında din ve ahlak eğitimine 
yönelik eğitsel hedefler yoktur. A hlak gelişimi, 
eğitimi açısından toplumsal yaşama intibakı sağ
layıcı bazı davranış kalıplarının öğretilmesiyle ye-
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tinilmekte, din eğitim ine ise h iç yer verilmemek
tedir. İngiltere’de okullarda öğrencilere dini bilgi
lerini yaşamsallaştırmaları için hergün 25’er daki
kalık zaman tanınmaktadır. Almanya’da öğrenci
lere haftada birer saat dini ayin yaptırılmaktadır. 
Ayrıca diğer derslerde de dini eğitimin yansımala
rı görülmektedir. Ö rneğin Almanya’da ilköğre
timde kullanılan müzik kitabının ilk sayfasındaki 
şarkının başlığı “I G ottes N am en fang ich an” (A l
lah adıyla başlıyorum) ’dur. A ynı derste bir başka 
şarkının adı “A llah’ın selamı sana”du\18 Avustur
ya’da öğretmen yetiştiren kurumlarda öğrencilere 
haftada 2 saat dini pedagoji dersi okutulmaktadır.19

Çocukluk ve erken çocukluk dönemlerinin 
hem karakterin hem  de tutum ve davranışların şe
killenmesindeki önem inin farkedilmesi bu yıllar-a'
da çocuğa verilecek eğitimin önem ini arttırmıştır. 
Dini anlayışın gelişmesinde okul öncesi eğitim 
dönemi; çocuğun duygusal gelişiminin ve ilgisinin 
odağında yer alır. Fıtri ve pedagojik anlayışlar ilk 
çocukluk döneminden itibaren ölçülü, kararlı ve 
düzenli bir din eğitim inin verilebileceğini belirgin 
kılmaktadır.20

Bu açıdan bakıldığında din eğitimi ve erken 
çocukluk eğitim politikalarının şekillenişi üzerin
de düşünülmelidir. T Ü S İA D , A Ç E V  gibi örgütlü

yapıların geliştirdikleri programlar ve yaptıkla
rı çalışmaların hedefi sekülerleştirme politika
larından ayrı düşünülemez. T U S İA D ’ın hazır
lamış olduğu rapor Boğaziçi Üniversitesi, İlköğ
retim Bölümü Başkanı Prof. Sevda Bekman ve 
Stratejik  Aratırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. 
C an Fuat Gürlesel tarafından kaleme alınmış. 
A Ç E V ’in çalışmalarını ise İslam hukukunun 
çocuklara yaklaşımını eleştiren Prof. Dr. Çiğ
dem Kağıtçıbaşı’n ın yanında Doç. Dr. Sani 
Gülgöz ve Yard. Doç. Dr. Fatoş Gökşen yürütü
yor. Gerek T Ü S İA D ’ın gerekse A Ç E V ’in ra
porlarında din eğitimi ve erken çocukluk döne
mine dair hiçbir şey söylenmemekte ancak ha
zırlanan raporlarda yoğun olarak üzerinde duru
lan zihinsel eğitim programı, sekiz yıllık temel 
eğitimin başarılı olması, kız çocuklarına özellik
le vurgu yapılması vb. hususlar yanında kadife 
devrimleri hatırlatırcasına yoksul aileler üzeri
ne odaklamlması üzerinde düşünülmesi gereki
yor.

Bütün bunların yanında tarihsel blokla aynı 
düşünceyi paylaşmadıklarını düşündüğümüz ya

zarların tavırlarını anlayamıyoruz. Jakoben gele
neğin suskunlaştırma politikalarım görmezden ge
len bir siyasal ufuksuzlukla gazete köşesindeki tek
kesinden pedagojik kusursuzluk etiğinin misyo
nerliğine soyunanların itirafçılıkları ise sınıftan 
kaçışın göstergesi mahiyetinde. N iyetin üzüm ye
mek olduğuna dair en ufak bir göstergenin orta
lıkta olmadığı politik bağlamda ideal pedagojik 
tasarımlar bağlara/bağcılara saldıranların ellerini 
güçlendiriyor. Erken çocukluk döneminde sekü- 
lerleştirilerek sömürgeleştirilmesi politikaları “ye
di çok  geç!” sloganıyla ifade ediliyor. A ilenin ço
cuk üzerindeki hakkı gerek Kur’an’da gerekse bazı 
uluslararası sözleşmelerde anılmıştır. Din eğitimi 
yaşı sürekli yükseltilmeye çalışılırken çocuklara 
yönelik sekülerleştirici politikaların -hem episte- 
m olojik hem psikolojik temellendirme açısından- 
yaşının düşürülmesi üzerinde düşünülmelidir. Se- 
külerleşme açısından yedi yaş beklenemiyorsa 
Müslümanlar olarak din eğitimi için  neden onbeş 
yada ergenlik yaşına kadar beklemek zorundayız? 
Nitekim  din eğitimcisi M. Em in Ay Din Eğitimin
de M ükafat Ve C eza  adıyla hazırlamış olduğu dok
tora tezinin öm eklem  araştırmasını yürütürken 
sadece bir öğretmen çocuğun din eğitimi ve öğre
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timi için ergenlik döneminin beklenmesi gerekti
ğini belirtirken diğer öğretmenler böyle bir dü
şüncenin çocuğun din eğitiminde gecikmelere se
bebiyet vereceğini belirtmişlerdir.21 Benzer bir 
tartışma Şemseddin Günaltay’ın Başbakanlık yap
tığı II. Dünya savaşı sonrasında T B M M ’de din 
eğitimi tartışmaları yapılırken, Haşan A li Yücel 
ve Tahsin Banguoğlu arasında da yaşanmıştır. 
Peygamberimiz de (a.s.m.) çocukların yedi yaşın
dan itibaren namaza alıştırılması gerektiğini tavsi
ye etmiştir. Çocukluk anlayışının görsel kültür sa
yesinde değişime uğradığı günümüz koşullarında 
çocukluk anlayışına dair klasik ayrımların işlevsiz- 
leştiği, çocukluğun yok olduğu ve benzeri tespitler 
din eğitimi yaşının yükseltilmesini değil bilakis 
aşağıya çekilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Müs- 
lümanlar olarak Beş çok  geç! vb. sloganlar oluştur
mamıza gerek yok ama bu husustaki şeytanî niyet
leri görmezden gelemeyiz.

Sonuç Yerine

Ülkemizde uygulanan eğitim programlarının bas
kın karakteri Batılı değer yargılarının mitleştirile- 
rek yaşamsal kılınması, yarının umutlarının dün
yevi idealler çerçevesinde devşirilmesidir. İnsanın 
fıtri özünü unutturan umutsuz dünyevi felsefe K i
tabı ve K u tlu  ön d eri eğitim dizgesinden atmak 
için elinden geleni ardına koymuyor. Eğer günde
lik küresel söylem mantığının iyimser kanatların
da şekerleme yapmaktan, çok kültürlülük söyle
m inin hiyerarşik m antığının İslam’ı eritmeye 
odaklı analizlerinin çocuklar üzerindeki suç ortak
lığından kurtulmak, insanı, oluşu anlamak ve an
lamlandırmak istiyorsak öz ödevimizi (tebliğiema
net) emanetlerimizle, bize emanet edilmişlerle ku
şanmak gerekir. Dünyevi eğitim dizgesi içinde 
ahireti anlatabilecek bir dil inşa etmek gerek. Ya
lanlı alçak kara bir çağda çocuklarımızı nasıl eği
teceğimiz, onları diriltecek gök ekini yapacak de
ğerleri nasıl ve hangi usul çerçevesinde sunacağı
mız hususunda çağı görebilen ama teslimiyetçi ol
mayan bir etkinlikler dizgesini düşünmeliyiz.

“Ey müminler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ce

hennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz-” 
(66/6) Ey Peygamber! Ailene namaz kılmalarını em 
ret; ve sen de bunda devamlı, sebatlı o l” (20/132) ■

Kaynaklar:
1- Cahit Tanyol 29.05.2005 Zaman Turkuaz Eki.
2- İbrahim Özdemir, ‘Sorun’ Aslında ‘Çözüm’dü, 9 Tem 

muz 2004 Radikal.
3- Benjamin C. Fortna, M ekteb-i Hümayun, sh. 15, çev; 

Pelin Siral, İletişim yay. İst. 2005.
4- Ali Bayramoğlu, “İflas Eden Model” 17 Haziran 2005

Yeni Şafak.
5- Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek, sh. 74, Metis yay.

2005.
6- Conrad Lodzıak, Kapitalizm ve Kültür, sh. 27, çev; Ber

na Kurt, Çitlembik yay. İst. 2003.
7- Muallim Abdülbaki, Cumhuriyet Çocuğunun Din Ders

leri, Kaynak yay. İst. 2005. Kitabın yazarı Muallim A b
dülbaki, Soyadı Kanunundan sonraki adıyla Abdülba
ki Gölpınarlı’dır. Azerbaycan, Gence’nin Gölpınar 
köyünden göç etmesi nedeniyle bu soyadını almıştır, 
(a.g.e, 107)

8- Sunay Akın’dan aktaran Huri Yazıcı “Dinde Müfredat
Yetersiz 10 Mart 2005 Yeni Şafak.

9- Falih Rıfkı Atay’dan akt. Mehmet Fuat, “Unutulmuş 
Yazılar", sh. 210, YKY İst. 1997.

10- İsmail Cem, Soldaki Arayış, sh. 282, Can yayınları İst.
2000.

11- Abdülhamit Bilici, “İngiliz Eğitiminde Dinin Yükseli- 
şi” Aksiyon 12/18 sh., 37-39, Ocak 2002.

12- Hükümet Çocukları Din Eğitimiyle Sıkıştırıyor başlı
ğıyla Bianet’te 01.06.2005’te yayımlanan değerlendir
mede uzman pedagog Belgin Temur, “Çocuğun korku
larının bir gelişim süreci var. O  yaşta bir üst düzey İla
hî cezalandırma sisteminin, adalet sisteminin varlığın
dan bahsetmek çocuğun korkularının artmasına ve yo
ğunlaşmasına yol açabilir’1 derken Eğitim-Sen Eğitim 
Sekreteri İsmail Sağdıç, “O  yaşta katı bir disiplinle bil
medikleri bir dilde zorla eğitilen çocuklar bu dünya
dan kopmuş gibi oluyor. Olağanüstü güçlerin kendi 
hayatları üzerinde kontrolü olduğunu düşünüyorlar. 
Sürüklendikleri şey Kadercilik mutlak bir durgunluk” 
diyor. Biz de diyoruz ki “Allah’ım! tannsız ruhiyatçılann 
ve şarkiyatçı ateist terbiyecilerin şerrinden sana sığınıyo
ruz. Çocuklanmızı koru! (Amin)

13- Condrad Lodziak, a.g.e sh. 27.
14- Ahmet Necdet Sezer’den akt. Murat Aydın, “İzinsiz 

Kur’an eğitimine ağır hapis istedi. 04.06.2005 Zaman.
15- Turhan İlgaz, “İslam’ı S ite’den Dışlamadıkça” Tencere 

Kapak içinde YKY, sh. 46-106, İst. 2001.
16- Gülay Göktürk 30.05.2005 Kur’an Kursları, D .B  T er

cüman.
17- Zeynep Nezahat Özeri, Okul Öncesi Din ve Ahlak Eği

timi, sh. 15, Dem yay., İst. 2004.
18- Dursun Altun, “Almanya’da Din Eğitimi" sh., 7, Timaş 

yay, İst, 2001
19- Mustafa Öcal, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersle

rinde ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme 
Oranları’ndan akt. İsmail Sağlam Ç ocuk ve İbadet için- 
de sh. 135 Düşünce yay. Bursa 2003.

20- Mehmet Emin Ay, Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitim, 
sh. 16, Bilge Yay. İst. 2002. Fatih Menderes, Bilgili Ç o 
cuğun Din Eğitimi ve Karşılaşılan Güçlükler, sh. 37 vd, 
Beyan yay İst. 2005, Zeynep Nebahat Özeri, a.g.e, sh. 
19.

21- Mehmet Emin Ay, a.g.e, sh. 13-14-
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KUTSALDAN ARINDIRILMASI

SERDAR DEMİREL

M üslümanların dikkat etmesi gereken 
önemli hususlardan birisi de tarih süre- 
ci içerisinde süzülerek bugüne gelmiş 

medeniyetlerine ait dili korumaktır.
Dil deyip geçmemek lazım. Devrimleri yapan

lar yaptıkları devrimlerin ideolojileri doğrultusun
da mutlaka dile müdahale etmiş, dili kendi dünya 
görüşleri muvacehesinde tasavvur inşasında tavzif 
etmişlerdir. Osm anlı yıkıldıktan sonra harf devri
mi boşuna yapılmadı. İmparatorluğun dili ideolo
jik  kaygılarla hâlâ uydurulmakta olan köksüz bir 
dille değiştirildi. Kitleler dedelerinin bıraktığı 
eserleri okuyamaz hale getirildiler. Dünle bugü
nün bağı “dil” yok edilerek kesildi. Öyle ki 30-40 
senede Türkçe’nin geçirdiği değişim İngilizce’nin 
600 senede geçirdiği değişimden daha fazladır. 
Devâsâ ilmi miras yeni nesiller için  “ke-en-lem - 
yekün” sanki h iç olmamış hükmünde artık.

Selçuklu ve Osmanlıdan tevarüs edilmiş dil, 
merkezinde kutsalın olduğu dîn diliydi. Laik reji
mi benimsemiş elit tabaka dîn dilinin tasavvur in
şasında bir rolünün olmasını istemiyordu. Bunu 
sağlamak için çareyi dili değiştirmekte buldular. 
Günümüze kadar gelebilmiş dîne ait kavramlar 
birçok badireleri Müslümanların direnmeleri sa
yesinde atlatabilmiştir...

Öyle anlaşılıyor ki dîn diline ideolojik kaygı
larla müdâhaleler son bulmamış, sağ salim bugüne 
ulaşan kavramlar da yeni tehditlerle karşı karşıya
dır.

Malûmu ilân olacak lâkin gerektiği kadar 
Müslümanların gündemini işgal etmeyen bir ge

nelgeden bahsetmek istiyorum. Bu genelgeyi İçiş
leri Bakanlığı yayımladı. Genelge okullarda bazı 
terim ve kelimelerin kullanılmalarını yasaklıyor. 
İlk elde yasak kapsamına giren 45 kelime sıralan
mış.

Yasak kapsamına giren kelimeler dînî tasavvu
ru tehdit eder nitelikte: “bel’am, beyt’ül mal, bi
at, cemaat, cihad, dar’ül erkam, dar’ül harp, 
dar’ül İslam, emir, emir’ül müminin, fetva, fira
vun, halife, hicret, hilafet’ül müminin, hizbul- 
lah, hizbuşeytan, imam, imamet, infak, kafir, 
karun, kışla, laikler, laikçiler, Medîne dönemi, 
medrese, Mekke dönemi, mele, mücahid, mü
min, münafık, müstaz’af, müstekbir, seyda, şe- 
hadet, şehit, şeriat, şeyh, şeyh’ül İslam, şirk, şu
ra, tağut, tebliğ, tekke ve tevhid.”

Merak ediyoruz, dîn dilini sınırlamaya yönelik 
bu yasaklar listesini başka hangi yeni yasaklar lis
tesi takip edecek?

Merhum Cem il M eriç “Kamus namustur” de
mişti. Parti kurmaylarının birçoğunun Merhum
dan etkilendiğini bildiğimiz A K  Parti Hükümeti 
döneminde kamusa yani nâmusa el uzatılması in
sana pes dedirtecek boyuttadır. A k  Parti sorumlu
luğu işgüzâr birkaç bürokratın üzerine yıkarak bu 
m illetin vicdanında kendînî ak muhafaza edemez. 
M illetten aldıkları temsiliyet em anetini gereğince 
yerine getirmekle mükelleftirler.

Kur’an’a ait bu kavram ları çıkardığınızda 
Kur’an’ı nasıl anlayacaksınız? İslam ’ı nasıl ta 
nımlayacaksınız? Kur’an kavram larını yasakla
makla Kur’an-ı Kerim ’i yasaklamak arasında bir
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bağ var mıdır?
Hakikatte yapılmak istenen; bu hayattan dîn 

dilini soyutlamak olduğu kadar “dîn dili”ni de 
kutsaldan arındırarak sekülerleştirmek, böylece 
dilde yaşayan dînin hayat damarlarını kesmek ve 
toplumu hafızasız bırakmaktır.

Dîn diline yönelik ideolojik saldırı yegane teh 
dit değildir. Kültürel olarak dönüşen müslümanla- 
rın dîn diline karşı kayıtsız kalmaları, günlük ve 
fikrî hayatta dînî kavramların yerine seküler kav
ramları kullanmaları ve zamanla bu dönüşümü iç- 
selleştirmeleri bir başka tehlikeyi de ister istemez 
Müslümanların gündemine sokmaktadır ve sok
malıdır. Zira dil olmadan bir tasavvurdan söz edi
lemez.

Dil Tasavvurdur

Her medeniyetin varlık tasavurunu inşa eden kilit 
kavramlar vardır. Hemekadar bu kavramlar bir
kaç harfin sırayla dizilişinden ibaret gibi gözükse 
de aslında o dizilim farklı bir dünyaya açılan şifre
ler niteliğindedir. O  şifreleri idrak edemeyen bir 
dimağ anlatılm ak istenen muhtevayı hissede 
mez, o dünyanın anlam haritalarını 
çözemez.

Bir dilin kapsamı ve an
lam derinliği bir mede
niyetin kapsamı ve an
lam derinliğine eşit
tir.

İslam, Kur’an-ı 
Kerim ’in nuzûlü ile 
beraber kendi dilini 
inşa ederek kelimelere 
kendi rengini vurmuş, 
kendi kavram larını oluş 
turmuştur, bunu yaparken de 
kelimeleri aslî lügat mânâlarından 
tamamen soyutlamamıştır. Salât keli
mesi dua mânâsına gelirken, ona özel bir mânâ 
daha yükleyerek müşriklerin kullanım alanın
dan çıkarıp bildiğimiz rükünleri ve vakitleri ta
yin edilmiş namaz kılmıştır. Akideden ibadetle
re, sosyal münasebetlerden devlet diline kadar 
kendi lisanını inşa etmiş, kavramların gayb âle
miyle ilişkisini kurmuştur. Zekât kelimesi, kulla
nılan gündelik dilde; temizlik, artma gibi mânâ

lara gelirken, İslam bu kelimeye ilâhî bir buud ka
zandırarak onu; bir malın belli bir miktarını A llah 
T eâla’n ın  rızasını kazanmak için Kur’an-ı Ke- 
rim’de belirlenmiş muhtaç sınıflara vererek malı 
temizlemek muhtevasında derinleştirmiştir. Bu 
örnekleri çoğaltmak nerdeyse İslâmî kavramların 
tümünü ortaya dökmek anlamına gelir.

A ncak daha kestirmeden giderek vâkıanın 
ehemmiyetine dikkat çeken bir anekdot zikret
mek istiyorum:

Yanılmıyorsam asıl adı Chuah H ock Long 
olan Doçent Dr. Osman b. Abdullah H ocanın 
“M a lez y a ’d a  M ü slü m an  Ç in liler” başlıklı konfe
ransına katılmıştım. Ç in asıllı Dîn Sosyolojisi ho
cası Konfuçyizmden Hıristiyanlığa, oradan da İs
lam’la şereflenme serüvenini anlatıyordu. D în de
ğiştirmede dilin ne kadar önemli olduğunun en 
çarpıcı ifadesini o gün hocadan dînlemiştim. 
Özetle şunları söylemişti: Malezya ve Singapor’da 
dîn değiştiren Çinliler üzerinde yapılan istatistik
lere göre direk İslam’a geçen Çinli muhtedi sayısı 
Hıristiyanlığı seçenlere göre çok az. İşin ilginç ta
rafı ise Hıristiyanlığı seçmiş her 20 Ç inliden biri
si dîn arayışını İslam’la noktalıyormuş. Kendisi de 

bunlardan birisi. Bunun sebebi ise “dil”..
Ç in  kültüründe gaybî varlık ta
savvuru çok az. Var olanlar da se- 

mâvî dînlerin gaybî varlıklar 
tasavvuruna; Allah, Melek, 

Cennet, Cehennem  gibi 
çok yabancı. Böyle olun
ca da semâvî dînlerin 
mesajları Ç inliler için 
algılanması son derece 
müşkil olmakta. Misyo

nerler uzun uğraşlar so
nucu Çinlileri bu kavram

lara alıştırıyor, böylece bu 
kavramlarla diyalog kuranların 

Hıristiyanlaşması kolay oluyormuş. 
Hıristiyanlığı kabul eden her 20 kişiden birisi

n in  İslam’ı seçmesinin Sebebi de semâvî dînlerin 
diline yatkınlık kesbeden bu insanlar İslam’ı da
ha kolay anlayıp hidayete eriyorlar.

Müslüman olmayan Çinlilerle zaman zaman 
diyaloglarım dolayısıyla dilin mesaj ulaştırmada 
ne tür bir engel teşkil ettiğini şahsi tecrübele
rimle de biliyorum.
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Kavramlar mânâdan, mânâ da bakış açısından 
teşekkül eder. İslâm î kavramlar mânâyı aşkın de
ğerlerden alıp dünyaya ait kavramlara yücelik ve 
derinlik katar. Seküler/kutsaldan arındırılmış 
dünyevi kavramlar ise bu aşkın değerlerden nasi
bini almaz, kurgusu buna izin vermez.

Bu yüzden İslâm î olan kavramların yerini se- 
küler kavramlar alamaz, çünkü aynı mânâyı ihta- 
va etmez. Meselâ İslâm î cam ianın bile ahlâk yeri
ne kullanmaya başladığı ‘etik’ kelimesini ele ala
lım. A hlâk kelim esi İslam’a ait aşkın muhtevalı 
hatta dînî değerlerin kendisi iken -Hz. Aişe vali
demizin Efendimizin ahlâkını tanımlarken ‘O  ya
şayan Kur’an’dı’1 sözünü hatırlayalım- etik; gaybî 
değer boyutu olmayan köksüz, dar ve tamamen se- 
küler/bu dünyaya a it bir kavramdır.

Tasavvur âleminde kavramlar değiştikçe yaşa
nan hayat da ona göre mânâ kazanır; zira yaşanan 
hayat, dil ve tasavvur biri diğerini etkileyen ve 
dönüştüren güce sahiptir.

Sekülerleşen dile bir başka örnek olarak “se
lâmlaşmak” dediğimiz karşılıklı dualaşma ibadeti
ni verebiliriz:

Yine İslâmî camiada ve özellikle de iş/bürokra
si ve siyaset dünyasında İslam’ın selâmını vermek 
kendînî geliştirememenin ifadesi olarak yadırga
nır olmuş; selâmın yerine ‘iyi günler, günaydın, 
tünaydın” gibi köksüz ve seküler kavramlar teda
vüle girmiştir. İşbu üç alanın dîndar camiada se- 
külerleşmenin/dünyevileşmenin en fazla hissedilir 
alan olması mânidardır. Bu şu mânâya da gelir: 
dünyevileşmenin yoğun yaşandığı alanlarda dîn 
dili de kutsallık ridasmdan soyunur, dünyevileşir.

İbadetle mündemiç İslâmî bir kavram olan 
“selâmlaşmak” n iç in  köksüz ibarelerle yer değişti
riyor? sorusuna takiyye içerikli cevaplar yeterli de
ğildir. Yeterli değildir çünkü kavramların değiş to- 
kuşu; dînden uzaklaşarak sekülerleşmesi özel ya
şam alanlarına kadar sirayet etmiştir.

Acaba bu Müslümanlar İslam’da selâmlaşma
nın gerekliliği ve faziletleri hakkında onlarca 
nasstan habersiz midirler? Meselâ muttefekun 
aleyh olan şu iki rivayeti hiç duymadılar mı?

Abdullah İbni A m r İbni As (ra) şöyle dedi: Bir 
adam, Efendimize (sav): İslâm’ın hangi özelliği 
daha hayırlıdır, diye sordu? R esûl-i Ekrem: “Ye
mek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese 
selâm vermendir” buyurdu.2

El-Berâ bin Âzib (ra) şöyle demiştir: Resûlul- 
lah (sav) bize şu yedi şeyi emretti: Hasta ziyareti
ni, cenâzeye iştirak etmeyi, aksırana hayır dileme
yi, zayıfa yardım etmeyi, mazluma yardımcı olma
yı, selâmı yaygın hale getirmeyi ve yemin edenin 
yemininin yerine gelmesini temin etmeyi.3

Ötekine benzemek uğruna selâmın terk edil
mesi sadece Resûlullah’a (sav) ait bir emri terk et
meyi göstermiyor, dilin ve zihnin sekülerleşmesini 
ortaya seriyor.

Dile Kurulan Tuzak Ümm ete Kurulan Tuzaktır

Müslümanın yirmi dört saatine mündemiç ve ço
ğunluğu zikir mahiyetinde olan dîn dili Batı dille
rinden tercüme edilmiş yahut uydurulmuş seküler 
dille yer değiştiriyor. Bunun örnekleri günlük ha
yatımızda mebzul düzeyde mevcuttur. Seküler dil 
tabiatı gereği dînî içerikli dili hayattan soyutlar
ken aslında dînî tasavvuru ve onun inşa edici 
özelliğini soyutlamış olmaktadır.

İslam’ın dili mü’min şuurunun derinliklerinde 
akan mânâ nehrinin kelimelerle dünyaya yansı
yan izdüşümüdür. Şuurda yaşanan sapma mânâ 
nehrinin suyunu bulandırmakta ve böylece tasav
vur bulanıklaşmaktadır.

İslam ümmetinin yolunu geçmişinden kesmek 
istiyorlar; geçmişi bugüne bağlayan en önemli 
köprü dildir. D ili yıkılmış bir m illet hangi köprü
den geçerek dünle diyalog kuracaktır? Dîn diline 
tuzak kuranlar aslında ümmete tuzak kurmakta ol
duklarını çok iyi bilmektedirler.

Bizim dünümüz devasa bir medeniyettir; o me
deniyetin yeniden inşası o medeniyetin anlam ha
ritalarını, temel dînamiklerini yeniden keşiften ve 
onları tekrar üretmekten geçer. Bu sebeple dil üze
rinde oynanan oyunlar basite indirgenemez ve yi
ne bu sebeple Müslümanların dillerinin sekülerleş- 
mesine aldırış etmemeleri mü’min duyarlılığıyla 
bağdaşmaz. Hafızasını yani kendisine ulaşmış top- 
yekün medeniyet birikimini yitirmiş bir toplum 
tekrar ayakları üzerine kalkamaz, kendisinin ve di
namiklerinin farkında olamaz; başkalarının kendi
sine uydurduğu hafızayla köleliğe râm olur. ■

K âynâklsr *
1 Müslim: 1/513, hn. 746; Ebu Dâvut: 2/40, hn. 1342.
2 Buhârî: 1/13, hn .12; Müslim: 1/65, hn. 39.
3 Buhârî: 5/2302, hn. 5881; Müslim: 3/1635, hn. 2066.
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GENÇLİK, GİRDAB VE HASRET

NACI CEPE

M odem-seküler hayat tarzı, özümüzü, ruhu
muzu, geleneklerimizi, ait olduğumuz ah
laki değerlerimizi çalmaya devam ediyor... 

Moderniteyi sorgulayan aydınlarımız, yazar-çizerleri- 
miz, düşünce insanlarımız sorunları tespit etmeye, 
derin sentez ve analizler yapmaya devam ettikçe ar
kadan yığınla yeni soru(n)lar geliyor. Her bir so- 
ru(n) çözüm arama noktasında kilitleniyor; yeterli 
somut çözümler, pratikler ortaya konulamıyor ve so
runlar katlanarak devam ediyor...

Sorunlarımızı düşünerek etüt etmeye yönelik ça
balar elbette bir adım; ancak yeterli değil. Çözüm 
için sürekli bir istek, heyecan ve gerekli... Hiç bir 
toplumsal problem, yoz eleştirilerle içinde çözümle
nemez ama insanımızı bayacak, bunaltacak bir işe 
yaramayan analizlerle de çözüm bulunamaz. Hele 
ötekilerin hazırladığı hazır reçetelerle hiç değil.

Bir toplumun toplum olma dinamiklerinden biri 
de genç nüfusa sahip olmasıdır. Ülkemizin genç nü
fusu batıya karşın potansiyel umut olmasına rağmen 
istenilir özellikte değil. Bu mevcut potansiyel dina
mik yeterince değerlendirilemiyor. Eğitim sistemi 
nitel olarak yetersiz. Toplumsal değişim ve dönüşü
mü geleceğe taşıma noktasında ümit olan genç nüfus 
yanlışa sürükleniyor.

Gençlerimizin hayatları popüler kültür, müzik, 
spor, sinema vb. etkinliklerle manipülatif senaryola
rın yazıldığı çekim alanında ve modern seküler yapı
lanma içinde şekillendiriliyor.

Görsel medyanın sunduğu hayata, sınırsızca ya
pılan çağrı, gençliğin beynini kemiriyor ve ne paha
sına olursa olsun o izlediklerine kavuşma isteği kaçı
nılmaz oluyor. Bu da katlanılması zor risklere yol 
açıyor. Meşru olmayan yollara kapı aralıyor. “Meşru 
olmayan bir dakikalık lezzetin acısı yıllarca sürer” 
denmiş. Boşuna söylenmemiş. Meşru isteklerin meş
ru olmayan yollarla karşılanması, psikolojik travma
lara ve gayrı meşrû sonuçlara sebebiyet veriyor.

Modern seküler yaşam tarzının akla hayale sığ

mayan yöntemlerle ruhumuzu, özümüzü çalmasına 
müsaade etmemeliyiz.

Ülkemizdeki kültür sanat etkinliklerine, filmle
re, dizilere bakın; geçici hazları tatminden başka ne 
var? Arzuları limitsiz biçimde körüklemekten başka 
ne yapılıyor?

Nerede insan onuru ve erdemler?
T V  kanallarında “renkli hayatlar”, eğlence-mü- 

zik programları gırla gidiyor. Israrla tekrarlanan 
programlarla seyirci aptal yerine konuyor. ‘Muhafa
zakar’ T V  kanalları da aynı girdabın içinde. Eğitici, 
nitelikli yayınlar hak getire. Özgün programları ara 
ki bulasın...

Güç odaklarının “güdümlü toplum” oluşturma 
senaryolarının nesnesi olmak kaygı verici. Kendimiz 
olmaktan çıkarılıp “başkası” yapılmak veya binleri
ne benzetilmek isteniyoruz... İnsanımız, bir girdabın 
burkacı içinde evcilleştirilmek isteniyor.

Yazılıp sahnelenen, kurgulanan bu tuzak, bu gir
dap, içine aldıklarını yutan sistemin adıdır. Bu gir
dap, modern seküler yaşam biçiminin kendisidir. A l
ternatifi ise esaslı bir duruş, esaslı bir direnç ve esas
lı bir istekle bunları püskürtme gayretidir. Mevcut 
fesada karşın en yetkin aşkın değere ve yeterli ahlak 
bilincine sahibiz. Umudumuz vardır ve tamdır. Tarih 
boyunca fesat ve nifaka karşı mücadele veren derin 
bir tecrübeye ve şaşmaz ilkelere sahibiz. Karanlığı 
aydınlatacak ışık olmak için sadece haklı olmak, 
adaletli olmak yeterli değildir. Umut “biz” olmaktır. 
Umut gayrettir, çabadır. İnancımızda ümitsizlik şirk
tir. Ümit için duygu yoğunluklu heyecan ve emek 
şarttır. Coğrafyamızda hazırlanan bütün komplo gir
dap senaryolarına karşın bilgili, tutarlı, uyanık ve 
duyarlı olunmalıdır.

* *  *

Modem seküler yaşam içinde insan hep yalan, 
geçici, anlık nostaljiler yapar. Oysa, asıl olan, neye 
hasret olduğumuzu aramaktır, bulmaktır. İnsanlar 
belli bir yaş dilimine geldiklerinde niçin hep nostal
ji yaparlar? Kuru kuruya içi boş bir anlatımla eskiyi
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KAPAK

anmak, eskide yaşamak için mi? Hep ‘eskiden daha 
iyiydi, eskiden her şey güzeldi’ sözleri... Nedir eskiyi 
bu kadar özlemle hatırlatan? Eski yaşam mekanları 
mı? Eskide kalan ve hayata hak ettiği değeri veren 
insanlığımız mı? Yoksa ne? Soru önemli: neden? İn
sanın yaratılış nedeni, bu dünyadaki yerinin bir an
lam ve görev içerir olmasındandır. İnsan anlamı 
olan bir hayat içinde yer almak ister. Anlamlandırıl
mış bir hayat, iman ve inanç ekseninde şekillenmiş 
ve yer almıştır. Bu hayat heba olacak olan bir sevgi 
ile değil, bilakis içerik ve anlam taşıyan gerçek bir 
sevgi ile kuşanılmış bir hayattır.

İnsanı hayatı boyunca değerli kılan, hak bir 
inanç etrafında şekil almış Allah sevgisidir. Yine A l
lah sevgisiyle değer verilmiş olarak bulunmaktır. As
lında nostaljik dünyamızda da aradığımız şey, kay
bettiğimiz bu sevgidir. Özlediğimiz, kıymetini bile
mediğimiz ve yaşatamadığımız sevgi. Modem sekü- 
ler yaşamı sorgulamadan, rutin olarak yaşadığımız 
müddetçe bahsi geçen bu sevgi sonunda tükenecek 
ve içi boş anlık arayışlar sürgit devam edecektir.

Batı toplumları seküler yaşamı önceleyerek bu 
sevgiyi tükettiler. Seküler hayat düzeni, toplumun 
en küçük fakat en önemli birimi olan aile hayatını 
da bitirdi. Çocuğunu kreşlere, ebeveynlerini darüla
cezelere vermekle aile iflas etti. Çocukların kreşlere 
verilmesiyle, çocuğun ruhi, psikolojik gelişiminde 
elzem olan şefkat ve sevgi ilga edildi. Sevgisiz ve şef
katsiz büyüyen çocuğun kendine, ailesine ve toplu- 
muna karşı merhamet, vicdan ve sorumluluk duygu
ları nasıl gelişir? Batı toplumunda aile ilişkileri de, 
ağabey, abla ve yakın akrabalık ilişkileri de artık 
yok.

Batı insanı, tekno-mekanik hayatında ve tüketi
ci kapitalist kültüründe insan için en gerekli olan şe
yi, sevgiyi yitirdi. Ürettiği mekanik kutsallar yaşamı
nın hiç bir alanında onu tatmin etmiyor.

Ruhumuzu, iç dünyamızı şekillendiren ahlak bi
linci ve ahlaki değerler hak ve adalet dağıtan haklı 
bir inançtan kaynaklanıyor.

Ahlak ve ahlaki değerlerimiz erdemli insan ola
bilmenin olmazsa olmaz şartı.

Yüce Kur’an, Hz. Peygamber(s)’e verilen “yüce 
ahlak” ve “emin kişilik” özellikleri en kıymetli ni
metler olarak ifade eder. Ahlaklı ve güvenilir olma 
özellikleri risalet öncesinde Hz. Peygamber(s)’de var 
bulunması iyi düşünülmeli.

Ahlak, esnekliği olmayan, tavizi bulunmayan, 
insan hayatı için en gerekli olan kavram.

Ahlak ve güvenirlik; yaşamanın temel refleksle
ri. Hayat için en temel özellik de sevgi; yaşanılarak 
elde edilen bir vasıf. “Sizler birbirlerinizi sevmedik- 
çe gerçekten iman sahibi olamazsınız” kelamı sev

ginin, dayanışmanın ve birlik olmanın önemini per
çinler.

Sevgi, güvenmektir. Sevgi muhabbettir; dayanış
madır, paylaşmadır. Sevgisizlik çemberinde yaşanı
lan hayat, hayat değildir. Sevgi, iletişimin etkileme 
cevheridir. Kaynağı ise aşkın değerdir.

Her geçen gün iletişim, moda, popüler müzik, sa
nat, sinema, tiyatro, T V  vb. araçlarla egemen güç 
odaklarının yaptıkları telkinler altında acaba asli so
rumluluklarımızdan ne kadar uzaklaştırıldığımızın 
farkında mıyız? Bizleri dumûra uğratan, düşünme 
melekelerimizi körelten seküler yaşamın bizi kuşat
masına ve kısır döngülü ortamlarına taşımasına izin 
vermemeliyiz.

Seküler modernlik tekno-mekanik ‘nimetlerini’ 
insana sundu; ama her an ruhunu çalarak, duygu ve 
his dünyasına darbeler indirerek ve içindeki sevgiyi 
öldürüp ahlaki değerlerini de mefluç ederek...

Ahlaklı ve erdemli bir yaşamdan tat almış insan
ların nostalji yapmaları da, aslında geçmişe dönük 
hasret değil; hayatı ivazsız, garazsız, riyasız, saf, duru 
ve en sade biçimiyle sürdürme arzusudur; sevgiye 
hasrettir. Bir su misali berrak ve saf bir sevgi.. Ve 
“kendisi olmak” isteyen insanın hasreti bu...

İstemeyerek uzaklaştığımız ve ayrıldığımız, insanı 
ve toplumu yaşatan, kuşatan dinamik değerlerden 
uzak kalmak; hasretimiz bundan... Aslında nostalji 
yapmakla hilafsız, saf, duru ve sade yaşamı özlüyoruz. 
Bu hâlet bir pişmanlığın, “keşke olmasaydı”nın dil
lendirdiği bir özlem. Keşke, Bazen pişmanlık, bazen 
yetersizlik, bazen hüzündür; bazen de kaçan fırsatla
ra hayıflanma! Nostalji işte budur.

Modem seküler yaşam biçimi, araçlarıyla insanı 
köleleştirip ona tahakküm ederken; seküler insan, 
onun araçlarına hükmedemiyor. Zaaflarının esiri ol
mayan, komplekslerini yenebilmiş, aşkın değerlere 
sahip insanlar, ancak bu tahakkümden, kölelikten 
kurtulma şansına sahipler.

Modern seküler yaşam paradigması, kendini 
post-modern aşamaya taşıyarak ayakta kalmaya çalı
şıyorsa da ciddi sorgulama ve itirazlarla karşı karşıya 
ve insanlığın tarihsel yürüyüşünde son demlerini ya
şamakta. İşgaller, istilalar, zulümler modem seküler 
paradigmanın kıyameti olacak. Batı dünyası “güven
lik paranoyası” adı altında Armageddon savaşlarını, 
kendisi için verecek.

Hak paradigmanın derin ayak sesleri duyulmaya 
başladı. Endişenin, paniğin ve paranoyanın sebebi 
de bu.

Her karanlıktan sonra bir aydınlık var.
Fecir yakın, fecir çok yakın... ■
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Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

“YA MİLLETİMİZE DÖNERSİNİZ 
YA DA..!”

ABDULLAH YILDIZ

G eçtiğimiz ay, adeta 28 Şubat günlerini 
hatırlatırcasma, yeni yasalar çıkararak 
Kur’ân öğrenimini engelleme girişimleri' 

ne, başörtülü velîlerin üniversite törenlerine alın- 
mamasına, ‘köşkte türbanlı olur mu, olmaz m ı’ 
tartışmalarına vs. yeniden tanık olmaya başladık. 
D înin hayat alanlarını büsbütün sınırlamaya yö
nelik bu gelişmeler, esas itibariyle, malum çevre
lerin Müslüman halkımızı zorla kendi bâtıl(ı) 
din/milletlerine döndürme çabalarından başka bir 
şey değildir.

Bu çerçevede, Hz. Adem’den beri devam et
mekte olan hak-bâtıl mücadelesini anlamada 
anahtar bir terim olarak ‘millet’ kavramını, hayli 
önemsemek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz:

“Millet” N edir, Ne Değildir?

Ö ncelikle Kur’ân’ın Türkçe meal ve tercümele
rinde genellikle ‘din’ şeklinde çevrilen ‘m illet’ ke
limesinin, dilimizdeki 1ulus, ırk, kavim’ ile ve batı 
dillerindeki ‘natiorı’ ile hiçbir alâkası olmadığını; 
kezâ ‘millet’le ‘din’ arasında önemli farklılıklar bu
lunduğunu belirtelim.

Yine hem en ifade edelim ki, -D. M ehm et Do- 
ğan’m, Büyük T ürkçe Sözlük’ünde (Pınar Yaym- 
ları-2005) de değindiği üzere- ‘millet’ kelim esi
n in  ‘kavim’ mânasında kullanımı 19.yüzyılda 
yaygınlaşm ıştır. Oysa ‘m illet’ kavram ı, ‘ka- 
vim’den çok farklı manalar taşır. Doğan Söz- 
iuk’ünde ‘m illet’i şöyle açıklar: “1. Din, inanç, 
ilahi hükümlerin tamamı, şeriat; 2. Mezhep, dini 
meslek; 3 . D in ve mezhebe mensup olanların ta
mamı, ümmet (İslâm  m illeti); 4- Topluluk, cem a
at (Küfür tek m illettir)...”

Esas itibariyle, Arapça bir terim olan ‘m illet’; 
kelime anlamı olarak ‘din, şeriat, dinde gidilen yol, 
tarikat, sünnet, yol’ anlamlarına gelir ve izlenen 
‘belli yol’, A llah ’ın peygamberler aracılığıyla gön
derdiği ‘şeriat’ manasına kullanılır. Firûzâbâdî, 
Kâmus’unda ‘Millet, şerîat veya din demektir’ der
ken; Râğıb el-Isfâhânî, ‘Millet, anlamı itibariyle 
din’e  benzerse de aralarındaki fark şudur: Millet, 
ancak Peygamber’e izafe edilir’ der.

Bu meyanda Yusuf sûresinin 38. âyeti örnek 
verilir: “Atalarım  İbrahim’in, İshak’ın, Yakub’un 
milletine uydum .” “M ille t- i İb ra h im .” terkibi 
Kur’ân’da yedi kez daha geçer: 2/130,135; 3/95; 
4/125; 6/161; 16/123; 22/78. Ancak, bu âyette ge
çen ‘m il le t ’m  doğru anlaşılması için, ‘m ille t ’ ve 
‘ka v m ’ kelimelerinin yanyana ve tamamen farklı 
anlamlarda kullanıldığı bir önceki âyete de bak
mak gerekir: Bu âyette Yusuf(a.s), zindan arkadaş
larına; “... Kuşkusuz ben, Allah’a  inanmayan ve 
ahiret gerçeğini de tanımayan bir kav m ’in m ille t ’ini 
terkettim” (12/37) der. Hz.Yusufun terkettiği şey, 
Mısır halkını meydana getiren topluluk(kavm) 
değil, onların şirk ve zulüm esasına dayalı ahlak
sız, iffetsiz, adaletsiz yaşama biçim i(m illct)dir.

Demek ki; Hz.Yusufun terkettiği millet/din, 
bâtıl hayat tarzıdır; tabî olduğu millet/din ise ata
larının hakka dayalı hayat tarzı. Buna göre m illet  
‘dinin hayat bulmasıdır’ denebilir. Dahası, m illet; 
bir toplumun hayatına yön veren ilkeler ve değer
ler bütünüdür. Elmalılı Hamdi Yazır, allâme Şeh- 
ristanî’nin el-Milel ve’n-Nihâl isimli eserinden şöy
le aktarır: ‘Millet’ , ‘din’ ve ‘şeriat’ haddi zatında ay
nı şeylerse de kavram olarak her birinin farklı 
yönleri sözkonusudur. İtikat yönüyle ‘d in’, amel 
yönüyle ‘ş e r ia t ’, ictima(birlik, toplama) yönüyle
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de ‘m illet’ denilir. Filvaki, itikat edilen neyse, 
esas itibariyle amel edilen de odur; amel edilen 
neyse, esas itibariyle içtima edilen de odur. Bu ha
klından millet, bir topluluğun çevresinde toplan
dığı ve üzerinde yürüdüğü, bir diğer deyişle İçti
maî ruhunun tabi olduğu, toplumun kendisinin 
de bağlı bulunduğu egemen prensipler ve tutmuş 
olduğu yoldur. H akkı hak, bâtılı bâtıl, eğrisi eğri, 
doğrusu doğrudur; şu kadar ki, bâtıl hüsrâna, hak 
da güzel sonuca götürür. Demek ki, millet, toplu
mun kendisi değildir; ona ‘cemaat, ümmet, kavm 
veya ehl-i m illet’ denilir.(H ak  Dini-Kur’ân Dili, 
c . l ,  s.484)

Farklı H ayat Tarzlarının Mücadelesi 
Kaçınılmazdır

Kur’ân, hakk’ı tebliğ ve temsil eden peygamberle
rin batıl’la mücadelesinden söz ederken; mücade
lenin esas itibariyle farklı hayat tarzları arasında 
yani hak ve bâtıl dîn/milletler arasında cereyan 
ettiğini vurgular. Zira, itikat ve amel nihayetinde 
belli bir yaşam biçim ine yani “m illet”e dönüşür; 
amele ve hayat tarzına yansımayan itikadın ise 
kıymet-i harbiyesi olmaz.

Kur’ân, İbrahim sûresinin 9 .âyetinde “Nuh, 
A d ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonra gelenle
rin haberlerini" hatırlatır ve 13. âyette inkarcı mil
letlerin kesin tavrına yer verir:

“İnkâr edenler peygamberlerine dediler ki: ‘Ya sizi 
mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka 
milletimize döneceksiniz’!”

Örneğin; Hz. Şuayb(a.s), Meyden ve Eyke hal
k ına tevhîd  in an cın ı tebliğ etm iş, tevhidin 
amel/eyleme dönüşmüş biçim i olan namazı, ken
disine tabi olan müminler cemaati(raht) ile birlik
te dosdoğru kılmış ve hayat tarzı olarak da toplu- 
muna m ikyâl(ölçü ), mfcân(denge) ve kıst(adalet) 
tem eline dayalı b ir yaşam m odeli önermiş- 
tir ( l 1/84-87). Kavmin önde gelenleri ise, Şuayb 
ve beraberindekileri şirk tem eline dayalı, vurgun, 
soygun ve talanı esas alan milletlerine/ hayat tarz
larına döndürmek için  her türlü baskı ve şiddete 
başvurmuşlardır:

“Ey Şuayb" dediler; “Seni ve seninle birlikte 
iman edenleri ya ülkemizden çıkaracağız ya da mutla
ka bizim milletimize geri döneceksiniz-’ (Şuayb): 
‘İstem esek de miV ded i.” (7/88)

Bir başka örnek de Roma ülkesinin bâtıl hayat

tarzını terkedip mağaraya sığman A shâb-ı 
K eh f dir. O nlar da zalim bir milletin aynı türden 
tehdidiyle karşı karşıyaydılar:

“...  sizi ellerine geçirirlerse m uhakkak taşlayarak 
öldürürler veya kendi milletlerine çevirirler ki, o za
man da siz asla kurtuluşa eremezsiniz." (18/20) 

Kur’ân-ı Kerim, farklı millet/dinler arasında 
asla uzlaşma olmayacağını ve hak ile bâtıl arasın
daki mücadelenin, biri diğerine tabi olmadıkça 
son bulmayacağını şöyle formüle eder:

“Sen onların milletine tabi olmadıkça, Yahudiler 
ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değil
lerdir.” (2/120)

Bu âyeti, yukarıdaki kavramsal tanımlama çer
çevesinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır
sak, bugün olup bitenleri ve ümmet olarak karşı 
karşıya kaldığımız tehdit ve tehlikeleri daha doğ
ru kavrama imkanına sahip oluruz. Mesela; mü- 
rettep 11 Eylül olayının akabinde Bush’un söyle
miş olduğu: “O nlar bizim hayat tarzımıza saldı- 
rıyorlar.” sözünün ne anlama geldiğini daha iyi 
anlayabiliriz.

O nların hayat tarzının yani m illetinin ana 
mihverini öğrenmek için, Bakara sûresinin 120. 
âyetine tekrar dönelim. A yetin devâmı şöyledir: 

“De ki: ‘Asıl doğru yol, A llâh’ın yoludur’ . Sana 
gelen ilimden sonra eğer onların hevâlarına uyar
san, andolsun ki, A llah’tan sana ne bir dost, ne de 
bir yardımcı o lm az.”

Şu halde, “onların milletine uym ak” demek “on
ların hevâlarına uymak” demektir. Yani onlar, 
hevâlarının ve nefsanî arzularının şekillendirdi
ği bir hayat tarzına sahip olup dini inançlarını da 
kendi hevâ ve heveslerine uydurmuşlardır. Do
layısıyla onların m illetine uymakla hevâlarına uy
mak aynı şeydir.

Özetle; küresel ve yerel ölçekte, müminlerin 
tevhîd eksenli hayat tarzlarını bırakıp teksir (şirk) 
esasına dayalı “Bâtıl(ı) hayat tarzı”na tabi olma
ya zorlandıkları bir süreci yaşıyoruz. Tıpkı geçmiş
te peygamberlere ve inananlara söylendiği gibi, 
inkarcı zalimlerin m illetlerine uymadığımız sürece 
onlar bizden asla razı olmayacaklar.

Bize düşen ise, âyetin devâmmda emir buyurul- 
duğu üzere “onların hevâlarına tabi olmamak” ve 
tam tersine hayata Kur’ân’la müdahale etmek; 
akıp giden hayatın bütün alanlarını Kur’ân ve sün
nete göre yeniden şekillendirmektir. ■
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SONRADAN GELENLER 
ARKA SAFTA DURSUN!

MUAMMER YALÇIN

S ünnet-i Resule göre mescitte imamdan 
sonra en fazla sevabı imamın tam arkasın- 
da duran (fatih), sonra onun sağında olan, 

sonra solunda duran...alır. O n saftaki arka safta- 
kine göre, safın sağ tarafında olan, sol tarafında 
olana göre daha fazla sevap alır. Onun için ön saf
ta olmak için  bir yarışın olması kaçınılmazdır. Zi
ra insanın yaratılış gayesi A llah’a ibadet etmek, 
ibadetten maksat sevap kazanmak, sevaptan mak
sat da A llah ’a sevimli bir kul olmaktır.

Sonradan gelenler, safları yara yara ön safa 
geçmeye kalkışırsa, A llah Resulünün uyarısı ile 
karşılaşır. Bu durumda ön safa geçmeye çalışmak 
hoş karşılanmaz, mekruhtur. Sonradan gelenler, 
olağan dışı bir durum yoksa, bir de imamete soyu
nursa bu hiç ama h iç hoş olmaz. Popüler tabiriyle 
“şık” olmaz.

Olağan dışı durum nedir? Yine sünnet-i seniy- 
yeye göre, avamın havasa imameti caiz olmaz. 
M ihrapta duran, sonradan gelenin namazının ifsa
dına neden olacak kadar kıraat bakımından zayıf
sa imameti sonradan gelene bırakması gerekir. Za
yıflığı, namazın ifsadına yol açmayacaksa görevli
n in  imameti daha uygun olur.

Burada ilmihale ilişkin bilgiler vermeyi amaç
lamıyoruz. Zaten bu bilgiler her ilmihal kitabında 
bulunabilecek kabilden bilgilerdir. Amacımız, or
taya bir usul koymak ve tartışmalarımızı bir usul 
dairesinde sürdürmektir. Yine eskilerin bir sözünü 
hatırlatalım: “Vusulsüzlük, usulsüzlüktendir.” Ya
ni, maksada ulaşamamanın nedeni usule uyma
maktır.

Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ne ki, ço
cuk ebeveyninin dini üzere yetişir.1 Çocuk büluğ 
çağına gelip de mükellef olunca dinini kendi ira

desiyle seçme hakkına sahip olur. O nedenle ebe
veyni İslam dışı bir inanışa sahip olanların, ya da 
herhangi bir nedenle İslam’la tanışamamış insan
ların, nefesi kesilmeden İslam dairesine girme gi
bi bir şanslarının her zaman olduğu da yine İslam 
dairesindedir.

İslam dairesine sonradan katılanlar için “hida
yete ermiş” tabiri kullanılır. Hidayete ermişler, 
büyük bir kardeş kitlesinin arasına girmiştir2. O n 
ların sahip olduğu bütün haklardan yararlanma 
hakkını elde etmiştir, hidayete ermekle. Ne var 
ki, önce gelenlere saygı duymak gibi bir de yü
kümlülüğü vardır. Hele bir de bu öncekiler ilim 
sahibi ise...

İnsan düşünen bir varlıktır, akledebilme yete
neğine sahiptir. Akleden, hidayet üzere ise öne 
geçer, değilse hidayete erme yoluna girer. A klet- 
meden evvel, türlü beşeri sistemlerin etkisinde 
kalmış, totemlere inanmış olabilir. İslam’a gir
mekle bütün bu inançlardan ve totemlerin etkile
rinden sıyrılması gerekir. Zira Allah şirki, İslam da 
kendi ruhuna aykırı katıştırmaları kabul etmez.

İslam, ancak kendi temelleri üzere bina edil
miş sistemler üzere binalar kurulmasına müsaade 
eder. Daha açık söylemek gerekirse sosyalist, kapi
talist, budist... öğretilerin mantığı ile İslam yo
rumlanamaz, ilerletilemez. Böyle bir gayret önce
likle gayretin sahibini girdiği doğru yoldan dışarı 
çıkartır, sonra da kardeş diye kendisini bağırlarına 
basan samimi müminlerin kalbine, gönlüne zarar 
verir.

Hidayete ermeden evvelki konumu ne olursa 
olsun, yeni konumunu yeni dini, yani İslam belir
leyecektir. “Ben, buraya gelmeden önde idim, ön 
cü idim.” gibi bir tavırla, kılığına bakmadan safla-
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rı yara yara öne geçm eye çalışmak her şeyden ev- 
vel saygısızlık olur. Biraz bir şeyler öğrenmiş ol
makla öne geçmeye çalışmak sahibine sadece 
ucûb getirir. Ucûb, sahibini mütekebbir kılar; te 
kebbür, A llah korusun, geldiği yere geri gitmeye

YAŞAYAN İSLÂM

bizzat kendi yaşantısıyla 
İslam’la yakından uzaktan 
alakası olmayan bir fırın
cın ın  “Som uncu Baba” 
edasıyla evliyalık maka-

sebep olur.
Burada şu yanlışlığa da düşmemek gerekir: E l

bette ilim, irfan sahibi olmak sadece öncekilerin 
hakkı değildir. Elbette, kişisel çabalar sonucu ilim 
ve irfan sahibi olmak herkesin' hakkıdır. Ne ki, 
sonradan gelenler, geldikleri yerin mantığıyla var
dıkları yeri değiştirmeye yeltenmemelidir. Her il
min kendine özgü bir usulü, mantığı olduğu gibi, 
her inancın, her felsefi görüşün de kendine özgü
lükleri vardır, olacaktır da. Önemli olan sapla sa
manı birbirine karıştırmadan, misafirlik hatırını 
yanlış yerde kullanmadan bir şeyler öğrenmek, öğ
rendiklerini yaşamak sonra da öğretmektir. Yaşa
madan öğretmeye kalkmak da insanın merkezden 
uzaklaşmasına neden olur. Yaşantıyla desteklen
meyen düşünce, kendisini var eden m antıktan da
ha kuvvetlisiyle karşılaştığı zaman yerini saygıyla 
terk edecektir. Pergelin sabit ayağı, değişmeyen 
doğruya mıhlanmadıkça dairenin salimen tamam
lanması alken muhaldir. Değişkene göre yer tayin 
edilemez.

Yazdıklarıyla T V  ekranlarında yer bulan kimi 
“sonradan gelme”ler, İslam’ın “evliya” kavramına 
yeni bakışlar, yorumlar getirmeye çalışmaktadır. 
Bu, fevkalade yanlış, yanıltıcı bir o kadar da ve
baldir. Kaynağını değişmeyen doğrulardan alan ve 
ancak “takva yolu”nu seçmiş insanlardan öne ç ı
kabilenlerin erebildiği bir makam olan “evliya”lık 
makamına kılığıyla, kıyafetiyle, aile yaşantısı ve

mını işgal etmesi, yazarına az bir vebal yüklemez 
sanıyorum.

Burada verilmeye çalışılan ileti, bir insanın ev
liya olabilmesi için Kur’an ve sünnetle hemhal ol
ması gerekmez, yeter ki, kalbi temiz ve insanlara 
iyilik yapmayı düşünen birisi olsun. Hayır. Elbet
te o makama ermiş bir kimse de sayılan ve sayıla
bilecek her türlü iyi vasıfla vasıflanmış olması ge
rekir. Yoksa insanların sevmediği huylara sahip 
bir insan A llah ’a sevgili olamaz. A llah ’a sevgili 
olm anın yolunu A llah belirlemiştir: Muttaki o l
mak.

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Rasulüllah 
(sav) buyurdular ki: A llah Teâla şöyle ferman bu
yurdu: “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse 
ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yak
laştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona 
farz kıldığım (ayni veya kifaye) şeyleri eda etmesi
dir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya de
vam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim 
mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü güzü, 
tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuş
tuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu 
veririm, benden sığınma talep etti mi onu hima
yeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü
min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm 
kadar h iç tereddüde düşmedim: O  ölümü sevmez, 
ben de onun sevmediği şeyi sevmem.”3

Beğenileni, öne geçeni karalama, işgal ettiği
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SONRADAN GELENLER / YALÇIN

mevkii hafifletme çalışmalarını özenle sürdüren 
senaristler yok değil. Bazı geceler, milyonları ek
ranlara mahkum edebilmeyi başarmış dizilerin se
naristleri de “evliya” makamına yanlış adamları 
oturtmuyor değil. Bu, bilinçle yapılan ve sürdürü
len bir çalışma. Sonradan gelecek “mefhum”lara 
yer açmak için yapılan bir boşaltma eylemidir. Bu, 
belli ölçüde anlaşılabilir. Önem li olan, kendisini 
“Müslüman” olarak tanımlayanların buna çanak 
tutmamaları, aksine bu tür çalışmaları dikkatle iz
leyip gerekli eylemleri yerinde ve zamanında gös
termeleridir.

Ö ncekiler N e Yapıyor?

Buraya kadar, sonradan gelenlerin düştüğü bir 
yanlıştan söz ettik hep. Öncekiler yapması gere
kenleri mi yapıyor sanki? Bir kere öncekiler, her 
ne kadar gelenekle bağlantıyı koparmıyor, öze uy
gun tutum sergiliyor görünseler de ortaya koyduk
ları ürünlerin tam da öze uygun olduğu söylene
mez. Bir bakıma onların yaptıkları da tesir bakı
mından “sonradan gelenler”inkinden farklı gö
zükmüyor. Bütün hatlarıyla “savunmayı üstlen- 
mişler”in ve bir ölçüde savunmanın yanında iler
leme yoluna girdiklerini söyleyenlerin ortaya koy
dukları tutum ve davranışlar, bir yanlışa yol açma
nın da ötesinde doğruyu yamultma gibi bir de iş
lev görmektedir. Bunu biraz açalım:

Geniş vahiy kültüründen fazla beslenememiş 
insanları hep bir beklenti içine, hatiften gelecek 
ilahi bir ses bekler duruma sokmak da yanlış inan
maya sevk etm ek kadar tehlikeli bir durumdur. 
Halbuki A llah Elçisi, normal bir insandan farklı 
bir yaşayışı seçmedi. Her insan gibi dostunu sevdi, 
düşmanıyla savaştı, eziyetlere katlandı, tefvizi de
ğil tevekkülü yeğledi. Dine ilişkin bilgisi olağanın 
üstünde olmayanları “Örnek İnsan”ın gösterdiği 
yolun dışında bir yola, tefvize, sürüklemek berabe
rinde “kadercilik”i getirir.

İnançları karşısında samimi duran / durmaya 
çalışan insanların destek verdiği kimi aydınlar ve 
bu aydınların boy gösterdikleri radyo ve televiz
yonlar, inanç karşıtı insanların yapmaya çalışıp da 
yapamadıkları şeyleri becermekle kendi gönülleri
ni hoş ederken, inananların dilhanesini boşaltı
yorlar.

Bu insanlara -iyilik adına- izletilen dizilerde,

yanlış yapanlar -masallarda olduğu gibi- cezalan
dırılıyor; kötülüğe maruz kalanlar da bir biçimde 
mükafatlandırılıyor hep. Elbette “Kim zerre kadar 
iyilik yaparsa mükafatını, kim de zerre kadar kötü
lük yaparsa cezasını” görecektir. Ne var ki, bu di
ziler ve uydurulan öykülerle insanlar peşinciliğe 
itiliyor. Sonucunu ahirete bırakma duygusu orta
dan kaldırılıyor. Bu durum, yaşadığı süre içinde 
kendisine zulmedenlerin cezalandırılmadığını, zor 
durumdayken kendisine hatiften bir sesin gelme
diğini gören insanlarda ister istemez A llah’ın ada
letine olan inancında güven azalmaları meydana 
getiriyor.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, her kim olursa o l
sun, ne yapıyor / yapacak ise bilinçli yapmalıdır ve 
yapılan her iş, söylenen her söz insanların gönül 
dünyasında yerini bulmalıdır. Söz önemlidir; h e
defini şaşırmaz, ıskalamaz. Söz düşüncenin dışavu
rumudur. Düşünce denen şey çok acayiptir! Dışa 
vurmazsanız toprak altındaki altın gibi kimseye 
hayrı da şerri de dokunmaz. Bir biçimde söylerse
niz, artık o sizin olmaktan çıkar, ortak mal olur. O 
zaman da kime ne vereceği belli olmaz. Zira mah
remiyeti ortadan kalktığı için her okuyana /duya
na bir mavi boncuk verebileceği gibi beyinlerde 
ve gönüllerde bir bomba tesiri de yapabilir; çatış
malara zemin hazırlayabilir, halihazırda bir çatış
ma varsa boyutunu değiştirebilir.

Söz, ağızdan çıktığı mı söyleyen değil söz kalır 
meydanda. O  zaman söyleyenin ne dediği ne an
latmak istediği değil, muhatabın anlama biçimi 
her şeyin üstünde bir değeri haiz olur. Sosyal olay
lar da böyledir. Bir sosyal olayın şuyuu vukuundan 
beter olabilir. Zira olayın müsebbibinin niyeti h e
saplanabilir; lâkin olay meydana geldiği andan iti
baren olayı bizzat yaşayanların, ona tanık olanla
rın, duyanların... beyninde ve gönlünde nasıl bir 
yer bulacağı asla kestirilemez, hesap dışıdır. O  n e
denle Yüce Yaratıcı, konuşsun diye bir ağız ver
miş; ama kontrol edebilsin diye iki dudak vermiş
tir. İki düşünüp bir söylemek gerekir; hele bu söy
lenecek söz inancı müteallik ise! ■

K aynaklar:
1 Buhârî, Cenâiz 80, 93; Müslim, Kader 22, (2658); Mu-

vatta, Cenâiz. 52, (1, 241); Tirmizî, Kader 5, (2139);
Ebu Dâvud, Sünnet 18, (4714).

2 Kur’an-ı Kerim: 49/10.
3 Buhari, Rikak 38.
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KUR’AN VE SÜNNETTE 
EKOLOJİK DENGE

BAHATTİN DARTMA

Y üce Allah, önce kainatı yaratmış ve onu be
şer unsurunun yaşayabileceği hale getirdik
ten, yani her şeyi ile mükemmel bir şekle 

soktuktan sonra insanı var etmiştir. Yarattığı her 
şeyi de insanoğlu için  yaratmış, onun hizmetine 
vermiştir.1 İşte, insanların istifadesine sunulan un
surlardan biri de ağaç, daha genel bir ifadeyle yeşil
liktir. Bu itibarla, küçük çaplı bu çalışmamızda kı
saca ağaç ve ormanlardan bahsedeceğiz. Ormanla
rın, odun hammaddesi ve oksijen üretimi, havanın 
toz ve diğer kirleticilerden temizlenmesi, toprağın 
oluşumu ve korunması, dinlenme-sağlık vb. açılar
dan pek çok faydası vardır. Ancak biz bu vb. konu
ları ihtisas çevrelerine bırakarak konuyu Kur’ân ve 
hadis çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

Kur’ân ve sünnette ağaç ve yeşilliğe büyük bir 
önem atfedildiği görülmektedir. Kur’ân’da bazı mey
ve ve sebzelerin isimleri zikredilmekte,2 çeşitli vesi
le ve amaçlarla yer yer gökten suyun indirilerek top
rağın yeşilliklerle, yani bağ, bahçe, meyve... ve tahıl 
ürünleriyle canlandırıldığından bahsedilmektedir: 

“Görmüyorlar mı ki, biz nasıl yağmuru, kuru/ot
suz yere gönderiyoruz da onunla ekin bitiriyoruz• • ••?”3 

“Görmedin mi Allah (nasıl) gökten su indirdi de, 
onunla renkleri çeşit çeşit meyveler/ürünler çıkar
d ık ..." *

“Size hubûbât, tohumlar, bitkiler ve (ağaçları/fi
danları) sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, yağmur 
yüklü bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.”5 

Görüldüğü gibi Kur’ân, yeşilliğe büyük bir 
önem vermiştir.

Hadîste de konu üzerinde hassasiyetle durul
muş; Resûlüllah(s.a.v) ağacın kesilmesimine izin 
vermemiştir:

“Birinizin elinde bir fidan olduğu halde kıyâmet 
kop[maya başla]sa ve kıyâmetin kop[ması gerçekleşince
ye kadar o fidanı dikmeye imkanı ol[ur]sa onu diksin.”6

“Resûlüllah(s.), sedir ağacım kesene lanet etmiş
tir”7; dikimine ve yetiştirilmesine ise büyük bir 
hassasiyet göstermiştir.

Allah Resûlü diğer canlı varlıklara faydasından 
dolayı olmalı ki meyveli ağaçların dikilmesinin ise 
daha sevaplı olduğunu bildirmiştir:

“Müslüman bir adam bir fidan diker veya ekin eker 
de ondan bir yabani hayvan, kuş yahut başka bir can
lı yerse, m uhakkak o yenilen şey onun için -kıyamete 
kadar- sadaka olur.”8

“Kim ki (meyveli) bir ağaç dikerse, Allah ona, dik
tiği ağacın verdiği meyve kadar sevap verir.”9

Yeşilliğin ölülere bile faydasının olduğunu bil
diren Resûlüllah(s.),10 konuya verdiği önemin bir 
sonucu olmalı ki T â ’if, Mekke ve Medine’de birer 
bölgeyi bazı kurallar koyarak koru (yani yasak böl
ge) ilan etmiştir:

“M ekke’yi Allah, gökleri ve yeri yarattığı günden 
beri harem kılmıştır. Bu şehir, A llah’ın harem kılması 
sebebiyle kıyamet gününe kadar harem dir... Buranın 
dikeni/ağacı kesilmez, av hayvanı ürkütülmez, yitiğini, 
sahibini arayacak olan kimseden başkası el uzatıp ala
maz, yeşil otları kopanlam az.”11

“Resûlüllah kendisine Uhud göründüğünde: ‘Bu, 
bizleri seven, bizim de kendisini sevmekte olduğumuz 
bir dağdır. Allah, şüphesiz İbrâhîm peygambere M ek
k e ’yi harem kılmıştır. Ben de M edine’nin iki kara taş
lığı arasını harem kıldım,’ sözlerini söyledi.”12

“Resûlüllah, M edine’nin her tarafından birer be- 
rîd[=12 mil=20 km.Jlik (bir alanı) koru tayin etti. 
Oranın ağaçlan (yapraklarını düşürmek için) silkelen
mez ve kesilmez. A ncak (zaruret miktarı yedirilmek 
üzere) deve (sırtında) götürülen (yapraklar) müstes
n a .”13

“Vecc (T â ’if) Vâdî’sinin dikenli çalıları ve ağaçlan 
kesilmeyecek; av hayvanları da öldürülmeyecektir. 
Bunlardan herhangi birini ihlal eden biri olursa sopala

62 Ümran • Temmuz • 2005
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


EKOLOJİK DENGE / DARTMA

nacak ve elbisesi de soyul[up alın]acakür. Eğer biri taş
kınlık yaparsa/haddi aşarsa, yakalanıp Peygamber Mu- 
hammed'e getirilecektir. Bu emir Peygamber Muham- 
med’dendir. Bunu Allah elçisi Muhammed’in emriyle 
Hâlid b. Secîd yazdı. Bu emri kim ihlal ederse -Muham
m ed’in emrettiği konuda- kendisine zulmetmiş olur.”14 

Savaş hali gibi oldukça kritik olan zamanlar da 
bile konuya büyük bir itina gösterilmiştir. Burada 
yeri gelmişken Ebû Bekir’in, 'hilâfetinin ilk günle- 
rinde, Hz. Peygamber’in hayatta iken hazırla[t]dığı, 
ancak vefat ettiği için gönderemediği- Üsâme ko
mutasında Şam’a sevkettiği orduya hitaben söyle
diği şu sözleri hatırlayalım:

" ...  Haddi tecâvüz etmeyiniz... Çocukları, ihti
yarlan ve kadınlan öldürmeyiniz- Hurma ağaçlannı 
kesip yakmayınız. Meyve veren ağaçlara dokunmayı
nız■ Koyun, sığır ve deve gibi hayvanları, gıdalanmak 
dışında başka bir maksatla kesmeyiniz. • • ”15

Bu tür uygulamalar, Resûlüllah’tan sonra da 
sürmüş; kurallara uymayanlara karşı maddî müeyyi
deler uygulanmıştır. Konuya ilişkin olarak Osman 
b. Mazcûn’un azadlısı Muhammed’in dedesi yoluy
la şöyle bir olay nakledilmektedir:

“Mazcûn âilesinin taşlık bölgedeki toprağının 
idaresi bu azadlınm elinde idi. Azadlı şunları anlat
maktadır: Ömer b. el-Hattâb, bazen öğle üzeri elbi
sesiyle başını örterek beni ziyarete gelir, yanıma 
oturur, benimle konuşurdu; ben de kendisine sala
talık ve sebze ikram ederdim. Ömer bir gün bana 
şöyle dedi: Yerinden ayrılma, seni bu yerlerin ida
resine memur olarak tayin ettim. Herhangi bir 
kimsenin, M edine’nin ağaçlarını ığşalamasma 
(silkmesine, sallamasına), dallarını kesmesine kati
yetle müsaade etme! Birisi bunları yaparsa elinden 
ipini ve baltasını al! Azadlı, elbisesini de alayım 
mı? diye sorunca Ömer ‘hayır’ 
diye karşılık verdi.”16

Yeşilliğin tahribine karşı 
uygulanan şu maddî mü’eyyi- 
de örneği de kayda değer n i
teliktedir:

“Saad b. Ebî Vakkâs mera
nın (otlağın) otlarını biçen 
bir çocuk gördü; bunun üzeri
ne çocuğu döverek elbiseleri
ne ve baltasına el koydu. Bu
nun üzerine çocuğun azatlısı 
(veya ailesinden bir kadın)
Ömer’in yanma girdi ve ken
disine Saad’ı şikâyet etti.

Ömer Saad’a: Ey Ebû İshâk! Allah sana rahmet ey
lesin, çocuğun baltasını ve elbisesini geri ver, dedi. 
Saad bunu kabul etmedi ve Resûlüllah’m bana ver
diği bir ganimeti veremem. Çünkü onun şöyle de
diğini işitmiştim: “M eralan kesen bir kimse görürse
niz, onu dövünüz ve elbiselerini a lın ız” Saad çocuk
tan aldığı baltayı çapa olarak kendi toprağında öle
ne kadar kullandı.”17

Osmanlılarda da konuya ilişkin olarak 3 Rama
zan 973 (mîlâdî 24 Mart 1566) tarihinde düzenlen
miş olan bir ferman şöyledir:

“Vize kadısına hüküm ki,
Vize’den Midye’ye varınca ol mâ beynde (bu 

ikisi arasında) vâki olan (bulunan) koruya Bal
kan’ın öte canibinden (öbür tarafından) bazı ki- 
mesneler (kimseler) davarlarını getürüp ağaçların 
yukarısını davarları için kesmekle koruya küllî 
(çok/umumî) taaddî iderlermiş (zarar verirlermiş). 

Buyurdum ki,
Vardukda, zikrolunan koruya celeb (devlete 

ait) koyunundan gayri (başka) bir ferdi koymayıp 
ağaçlarını kırdırmayasın, eslemeyüp (dinleme
yip/aldırmayıp) muhâlefet edenleri (karşı gelenle
ri) tutup küreğe (kürek çekme cezası/ağır hapis) 
gönderesin.”18

Görülüyor ki aktardığımız bu bilgiler, yeşilliğe 
verilen ehemmiyeti, hiçbir izaha muhtaç bırakma
yacak şekilde ortaya koymaktadır. Müslümanların 
ağaç ve dolayısıyla yeşilliğe karşı dikkate değer bu 
duyarlılıkları batıkların bile dikkatini çekmiştir. 
Meselâ Père Jehannot Müslüman Türklerin ağaca 
verdikleri önemi şu sözleriyle ortaya koymaktadır: 

“Sevdikleri ağaçların kurumasına meydan ver
memek üzere sulanıp bakılmalarını temin için va
kıflar tesisini de sevap sayarlar.”19
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Comte de Bonneval de konuyla ilgili olarak 
şöyle demektedir:

“Velhasıl, verimsiz (meyvesiz) ağaçların sıcak
tan kurumasına meydan vermemek üzere her gün 
sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çıl
gın Türkler bile görülmektedir.”20

Aynı anlamda G uer’in sözleri ise şöyledir: 
“Kısır/verimsiz ağaçların kuraklıktan kuruma

larına meydan vermemek üzere bir işçiye ücret ve
rip sulanmalarını tem in edecek kadar hayrât ve 
hasenâtta ileri giden biraz kaçık Müslümanlara te
sadüf edilir.”21

Bütün bunlardan sonra Resûlüllah(s.)’in irad 
ettiği şu,

“H urm a ağacı ile diğer ağaç[lar], o ağaçların sahip
leri ve onlardan sonraki nesiller için -Allah’a  şükrettik
leri sürece- berekettir.”22
sözün verdiği mesaj daha iyi anlaşılmış olmalıdır.

Dinimizde böylesine önem verilen ormanların, 
yani yeşil alanların bu günkü durumu ise hiç de iç 
açıcı değildir. Meselâ,

-H ititler’e ait ortaya çıkarılan kültür varlıkla
rından ve Asur kitâbelerinden elde edilen verilere 
göre İç Anadolu’nun vaktiyle ormanlarla kaplı ol
duğu, Van yöresinde bundan 3 .500 yıl önce saz 
toplumları kadar sık ormanların bulunduğu anlaşıl
maktadır.23

-Şam ’dan M ekke’ye gelen bir kadının, yolculu
ğu esnasında, yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmedi
ği, bu tür ihtiyaçlarını ağaç meyvelerinden ve kay
nak sularından karşıladığı24 nakledilmektedir.

Günümüzde ise bu bölgeler, ne hazindir ki ta
mamen ormansız denebilecek durumdadır.

Sonuç olarak diyoruz ki, Kur’ân ve sünnette 
ağaca, daha genel bir ifadeyle yeşilliğe, diğer din ve 
kültürlerde görülmeyen bir hassasiyet gösterilmiş
tir. Kanaatimize göre bunun sebebi, kainatın tabii 
dengesinin korunması düşüncesi olmalıdır. Kur’ân 
ve hadisin, sözü edilen konuyla ilgili verileri dikka
te alınırsa kainatın doğal dengesinin bozulmaması- 
na, başka bir ifadeyle herhangi bir ekoloj ik proble
min ortaya çıkmamasına kayda değer bir katkı sağ
lanmış olur. Aksi halde, her şeyiyle mükemmel bir 
şekilde yaratılmış olan yer yuvarı, insanlar da dahil 
olmak üzere bütünüyle canlı yaşamına imkan ver
meyen talihsiz bir mekana dönüşebilir. Zaten ko
nunun önemi de buradan ileri gelmektedir. Bu iti
barla Kur’ân ve sünnetin bu konudaki tavsiyeleri 
ve ortaya koyduğu prensipleri, hakikaten büyük bir 
önem taşımaktadır. u
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SÜMEYYE: TESLİM VE ÖZGÜR VE ÖLÜMSÜZ
REYYAN AĞLAMAZ

- 1  -

Aklımda tutuyorum ism ini. Seni zikrediyorum günlerdir. Otobüs durağında, dolmuşta, kentin sokaklarını adımlarken, ayna
ya baktığımda kalbimde yankılanıyor adın; Sümeyye! SümeyyeL

Kitâb’a dokunuyorum ve ellerimde ağırlaşıyor o. Sayfalar geçiyorum, âyetlerin ardında kutlu kaygılarla göğermiş yüzün du
ruyor. Yüzüne yağmur iniyor Sümeyye! Yüzünden rahmet saçılıyor etrafa. Onca acının, ezincin ve vicdansızlığın, tanıklığını kuv
vetlendirişinin hazzıyla tebessüm ediyorsun. Gönlümden gönlüne bir yol kuruluyor. Yürüyorum ..,

Yanındayım. Elimi tut Sümeyye! Bak! Viran her taraf. Bu şehirler, bu ülkeler senin yüzünün aydınlığından nasipsiz vücutlar
la dolu. Yoldaş ol bana Süm eyye! Seninle yürümek istiyorum bu yolu.

Senin ellerinde yükselen özgürlük ateşini görsün âlem. Sen bizim yüreklerimizin özgürlük anıtı ol! Mukaddes emaneti yük
lenen omuzlarından okunsun şeref ve cesaret. Paranın, şanın satın alamadığı ruhunu duyur bütün coğrafyalara.

Zamanın diri diri gömülen kızlarına ana ol sen! Öğretici ol! Eğitici ol!
Sümeyye! Biz hep yanında olalım, sen hep yanımızda ol!
- 2 -

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar d iridirler. Fakat siz bilincinde değilsiniz.’’ (Bakara 154)
“(Evlerinde) Oturup da kardeşleri hakkında, bize uysalardı öldürülmezlerdi, diyenlere, eğer doğru sözlü insanlar iseniz can

larınızı ölümden kurtarın bakalım! de.” (Âl-I Imran 168)
Dirilmek, varlık bulmak hayatı tümüyle Allah’a adamakla mümkündür. Asıl hayat sahipleri, Allah yolunda öldürülmekten, 

can sunmaktan korku duym ayan, içten boyun eğenlerdir, imanın doruğundadır o n la r , şehâdetin doruğundadır. Tanıklıklarını, 
varlığını Vâhid ve Ehad Allah’ın varlığına olan inancı adına feda etmekle kanıtlamışlardır. Tenlerine iliş tirilm iş  ruhlarını O’nun 
adıyla serbest bırakmışlardır. Canlarını ve mallarını O’na satarak hilesiz, hak, mukaddes bir alışverişte bulunmuşlardır. Onlar 
bilenlerdir. Rabbin katında onlara “ö lü ler” demek yasak. Şehâdet d iriliğ in  menbaıdır.

Allah yoluna adanmayan ömürse anlamdan yoksundur, amaçtan yoksundur. Ölü olanlar, bu değersiz yükü sırtında taşıyan 
mahkumlardır. Hakikate gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri kapalıdır. Bedenlerini Allah İçin feda edenleri "bedbaht, akılsız” ad
dederler. Oysa kİ O'ndan geldikleri ve O’na dönecekleri Allah’ın huzurunda asıl ölüler “şehadet”ten ırak olanlardır. Onlar bilm e
yenlerdir, bedbaht olacaklardır.

Sümeyye! Sen ölmedin!
Allah ki hayatın kaynağıdır. Hayy’d ı r , lâ yemûttur. Allah İçin adanan can, nasıl ölsün kİ? Allah’a adanan Allah’la bâkî. Asıl 

ölüler O Hayy’dan bihaberler değil mi?
Sen ki şeh idesin , tanıklığın zirvesindesln. Sözünün erisin, imanın için canını sunmaktan geri durmadın. Şahitliğindeki sa

mimiyeti en değerli varlığını O’na feda etmekle kanıtladın. Yaşam amacını gerçekleştirdin.
Allah’ın varlığına ve birliğine,
Muhammed (sav)’in elçiliğ ine tanıklığını kanıtladın. Şehâdeti kuşandın. Bizler de şehâdetinin şahitleriyiz Sümeyye!
-3 -
“Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek getirmiştir. Bir güzel-doğru kelimeyi (şehâdet) ki: Kökü sabit, dalları semada olan hoş 

bir ağaç gibidir. Öyle b ir ağaç ki yem işlerini Rabbinin izniyle her zaman verir ve Allah insanlara böyle örnekler gösterir. Ta ki 
düşünüp İbret alsınlar.” (ibrahim 24 -25 )

Sen bir ağaçsın Sümeyye! Taşları çatlatan bir ağaç. D iriliş in çağrısı oluyor senin gövden, dalların Allah’a râm. Senin göl
gende serinliyoruz şimdi, senin meyvelerinle âflyetteyiz.

Camilere bakıyorum, şehâdetin duyurusu olan ezanın okunduğu minarelere... Bu mâbedlerln her taşında senin emeğini, te
rini, gözyaşını duyumsuyorum. İslâm’la şereflenmiş her yürekte senin doygunluğa ulaşmış İnancının hayranlığını buluyorum. 
Kalbimize nakşoluyor İsmin. Bugün de ilk şehidenin ismi, ezanla kız çocuklarının kulağına okunuyor. Senin yaşaman, bin ya
şamak oluyor bize. Sümeyyeler doğuyor, Sümeyyeler büyüyor, Sümeyyeler yaşıyor.

Yaşıyorsun Süm eyye!
Aziz Allah’a “tanıklık” onurunu kazanmış tüm yiğitleri şahsında hürmetle anıyorum. ■
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ZEKİ SOYAK HOCâ’N Il VASİYETNAMESİ

Ülkemizin önde gelen alim lerinden muhterem Zeki Soyak Hocaefendi vefat etti. Kendisini ilme ve eğitime adayan ve 
ülkemizin değişik yerlerinde, özellikle Nevşehir’de yaptığı hizmetlerle arkasında sayısız sadaka-i cariye bırakan değerli 
hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Zeki Soyak hocamızın vefat etmeden önce (16 Haziran 2004’de) kendi el yazısı ile 
bütün Müslümanlara yazmış olduğu vasiyetini okuyucu kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Ölmeden evvel ölen b ir mü’minin, 
ahiretten geride kalanlara selamı ve is tirham ıdır...

“Besmele, hamdele ve salveleden sonra,
1- Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunan İslâm’ı yaşamaya ve tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak 

gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin. 2 -  Dünyanın geçici basit menfaatleri için, ahiretinizi harap etmeyin. 3- 
Şahsınızla ilg ili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun, fakat dinimizin herhangi b ir hükmü mevzubahs olduğu 
zaman yapılması gereken ne İse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın. 4 -  İslâmî hizmetlerde mut
laka yerinizi alm, bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnızca Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için 
yapılmayan bir işde, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır. 5- Allah yolunda hizmet 
ederken, birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola kİ bu sıkıntılar, bu engeller sîzleri hizmetten alıkoymasın, 
yılgınlık, bıkkınlık, usangınlık vermesin. 6 -  Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister. Fedakarlık ister. Bizim 
inancımızda, asla ve  asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartta bile ümitvar olacaktır. 7 - Hizmet ehli kişiler, 
hiç beklemedikleri kişilerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle b ir durum
da bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri; sevdalı, sancılı ve heyecanlı 
olmalıdır. 8 -  İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zaman ise büyük bir hazinedir. Sakın ola günah sermayesi yapmayın. 9- 
Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman İyi yönlerine bakalım. Kötü İşleri başkalarına 
zarar vermediği müddetçe onları İfşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizil nasihat etmeyi ihmal etmeyelim. 10- 
Dünyada ne aldanan, ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, 
şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım. 11 - Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. 
Onun İçin hizmetlerimizde kulluk vazifelerimizde devamlılığa ve sürekliliğe özen gösterelim. 1 2 - Beşeri münasebetlerde 
Islâm’ın ön gördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. 13 - Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile 
biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım. 1 4 - Nesillerimizde ilim ehli, Kur’an ehli asla eksik olmasın. 
Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farzı ayn olan ilimleri muhakkak öğren
melidir. 15- İslâm yaşantımızdan bir parça değildir. 0 hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan b ir nizamdır. 
Ona göre hareket edelim. İslâmî bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim. 16 - Dünya aldatıcı bir süstür. 
Bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler, ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, 
akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım. 17- Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere, 
örnek cemaatlara ihtiyaç vardır. Sadece öğrenen ve öğreten değil, amel eden ve her yönü İle örnek olan kişi, aile ve 
cemaatlerden olmaya çalışalım. 18 - Bir Müslümanın iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır. Güzel ahlak 
demek, Kur’ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar, meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem 
kendimizi, hem de nesillerimizi Kur’ani ve Nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. 19- Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve 
İftira, cimrilik, acelecilik, hırs, İçten pazarlıklı olmak, azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle 
sakınalım. 20- Gerek şahsi işlerinizde ve gerekse islâmi hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz, öyleyse; Önem
seyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakârane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde, 
hayırlı neticeler alınır, hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü, büyüğü olmaz. Hizmetlerde Alla rızası gözetildiği takdirde 
küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.

Zeki Soyak
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TÜRK SİNEMASI 
NE KADAR VAR?

HASANALİ YILDIRIM

Ç oluk çocuğun ağzında 
pelesenkleştiğinde bile 
gerçekliğinden fazla bir 

şey yitirmeyen çok az tespit var
dır. Bunlardan biri de, sinemayı 
Avrupaiılar’ın icat ettiği, buna 
karşın Amerikalılar’m bir yaşama 
biçimi haline getirdiği görüşü. 
Fakat böylesi sözleri sarfedenle- 
rin kulak ardı ettikleri, hâlbuki 
konuyu tam göbeğinden ayrımla- 
yan nokta şu: Hollywood sine
ması yüz küsur yıldır genişleyerek 
yoluna devam ederken; başka bir 
ifadeyle, milyonları kendine râ- 
metme pahasına sinemanın için
de gizilgüç oranında saklı zerre 
miktarı yaratıyı dışlayıp işi bütü
nüyle eğlenceye dökmüşken, A v
rupa sineması kendi duyarlılığı 
doğrultusunda, farklı akımlar, 
öteki sanatlar için yol açıcı okul
lar, büyük yönetmenler, önemli 
filmler üretme doğrultusunda ge
lişti. Bunca zaman zarfında dün
yanın öbür ülkelerinden kimileri 
de gerek biçim, gerekse biçem 
açısından Avrupa sinemasıyla 
yarışmayı veya en azından aynı 
kulvarda at koşturmayı seçti.

Çekilen yıllık film sayısıyla 
bazı dönemler dünya rekorunu 
bile elinde bulunduran Hindis
tan gibi kimi sinemalarsa kendi
sine Hollywood’u rehber seçti
ğinden olsa gerek, (Zaten o yüz
den bu ülkenin sineması Bolly- 
wood diye anılmıyor mu?) yakın 
çevresinde kalabalık bir izleyici 
kitlesi bulan yapımlara imza atsa 
bile, bir yılda çevrilen film sayısı
na oranla sanat alanında fazla söz 
sahibi olamadı. (Tabii ki Satyajit 
Ray ve M m al Sen gibi isimleri 
unutmuş değilim.)

Sinema her yerde

Bugün dünyada ülke kabul edilen 
neredeyse tüm topraklarda şu ve
ya bu düzeyde sinema filmi çekil
mekte. Buna karşın bütün bu ül
kelerin sinemada söz sahibi ol
duklarını söylemek mümkün de
ğil. Çünkü bir ülkede filmin üre
tilmesi ile bir sinema anlayışının 
varolması birbibirinden çok ayrı 
şeyler. Daha açıkçası, sinema sa
lonlarının veya çekilen yapımla
rın niceliği, bir filmin niteliğine 
pek bir şey katmamakta. Öyleyse 
nasıl oluyor da, örneğin Batılı in
sanın nezdinde hâlâ mağara dev
rinde yaşadığı kabullenilen Afri
ka’da dünya çapında ses getiren 
sinemacılar yetişebilmekte? Daha 
ilginci, kapı komşusu olduğumuz, 
ne kapı komşusu, evin has ahali
sinden kendimizi saydığımız Av
rupa sineması ile ülkemiz sinema
sını şöyle bir gözümüzün önüne 
getirdiğimizde, niçin bir-iki isim 
andıktan sonra (o da hatır belâsı
na) başımızı öne eğmek duru
munda kalıyoruz?

Peki nedir ülke sineması? 
Hangi sihirli el sinemacıların ka
merasına dokunuyor da çektikleri 
filmler bir kendine özgülük kaza
nabiliyor? Bir ülkenin sineması
nın kendi adıyla anılması için,

orada çekilen filmlerde, söz konu
su ülkenin oyuncularının yer al
ması, yazarlarının senaryosuna 
imzasını atması ve filmlerin o ül
kede doğan yönetmenler tarafın
dan çekilmesi yeterli mi? Şu ya da 
bu biçimde üretilen filmlerin izle
yicisi de aynı ülkenin insanları 
diye, (alan ve verenin memnun 
gibi görünmesinden) en azından 
mekanizmanın yıllarlık bir süreç 
arzetmesinden şüphe etmemek 
mi gerekir? Hangi şartlar yürür
lükte kaldığı müddetçe bu ön ka
bulün sorgusu geçersizdir?

Filmleri var, 
filmlerimize benzemez

Sorunun akışını değiştirmeyi de
neyelim.

İlkin bir ön kabulü içinde giz
leyen bir soruyla başlayalım: 
Dünyada henüz hak ettiği yankı
yı bulmasa da bir Türk edebiya
tından, özellikle de bir Türk şi
irinden söz edebilir miyiz?

Bu soruya verilecek karşılık 
belli: Hem de gönül rahatlığıyla 
ve göğsümüzü gere gere. Peki yö
netmenlerimiz, senaristlerimiz, 
görüntü yönetmenlerimiz, kurgu
cularımız; romancılarımızdan, hi- 
kâyecilerimizden, şairlerimizden 
daha ‘yeteneksiz’ oldukları için
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mi durum böyle?
Keşke öyle olsaydı da, suçu şu 

ne idüğü belirsiz ‘yetenek’ denen 
şeyin üzerine yıkar ve sıyrılırdık 
işin içinden. Ne gezer!

Öyleyse acı gerçeği utanma
dan veya utandıktan sonra gereği 
için adım atma amacıyla itiraf 
edelim: Çoktan balonu patlamış 
Yılmaz Güney gibi ırkçılığının 
hatırına adam sadedine giren, dı
şarıda ödüllendirilmiş isimlerin 
arkasına sığınmadan kabullene
lim, Türk sineması diye birşey 
yok! Zaten hiç olmamıştı ki! Evet 
Yeşilçam Sokağı’ndan, oradaki 
işlerden benim de haberim var 
ama müdavimlerinin sinemadan 
haberdarlıkları su götürür; hele 
kendi kültürlerinin ne denli cahi
li kaldıkları, cümle alemin malû
mu.

‘Kendi’ olmayan bir toplum

Minik ama ibretlik bir örnek:
İşin aslını bir sinema emekta

rından dinleyene değin, ben de 
Yeşilçam filmlerinde namaz sah
nelerinin azlığını dünya görüşü 
farklılığı ekseninde değerlendi
renlerdendim. Ne k i mesele çok 
daha vahim. ‘Yerli’ filmlerde na
maz sahnelerinin azlığı çok daha 
farklı bir nedene dayanır: Çoğun
lukla çekim ekibinde iki rekât 
namazın nasıl kılınacağını bilen 
biri olmadığı için senaryodan bu 
çeşit sahneler çıkarılırdı.

Anlatabiliyor muyum?
Evet, şimdilerde bir çoğu, o 

televizyon kanalı senin, bu tele
vizyon kanalı benim, gezip duru
yorlar ortalarda ama yine de T  ürk 
sineması diye bir şey yok! Peki 
öyleyse, bir dönem yılda 300 ’e 
varan bir yoğun film çekme vakı
asını nasıl açıklamak gerekiyor? 
Dışa bağımlılıkla!

Bu nasıl bir çelişki mi?

Gözü dışarıda Yeşilçam

Eğer bir ülkede ham film dışarı
dan getirilirse, kamerası, ışığı, b i
lumum set alet edavatı aynı yer
den ithal edilirse, oyuncunun kı
lık kıyafeti bir tutam baharat 
miktarınca yerli kokmazsa, aynı 
oyuncunun jest ve mimiklerin
den hâl ve harekâtına değin bü
tün kıpırtıları falan ve filân ya
bancı artistin/aktörün davranışla
rından aparmaysa, senaristin si
gara kâğıdına çiziktirdiği üç-beş 
satır, zaten bir yabancı filmden 
‘esinlenme’yse, yönetmenin bü
tün mahareti, şu şu yabancı film
lerdeki kareleri aynen çekmekten 
öteye geçememişse, en ünlü sine
ma eleştirmeninin (Şaşırmayın! 
Bizim sinemamız yok ama ‘eleş
tirmenlerimiz’ var; hem de sürü
süne bereket.) bir film hakkmda- 
ki yargısı “Şunu beğendim. Öbü
rü mü? O  yaramaz. Ah, o filme 
bittim, azizim.” düzeyinde seyre
diyorsa; bunca arbede yetmiyor
muş gibi izleyici de filme, fotomo
delleri, mankenleri, şarkıcı-tür- 
kücü tayfasını görmek için gidi
yorsa, o ülkede yerli ve kendine 
özgü bir sinemadan nasıl söz ede
bileceğiz?

Kendine özgü sinema

Sorumuzu yineleyelim: Bir ülke, 
kendi adıyla anılan bir sinemaya 
nasıl sahip olabilir? Cevap açık: 
Kendine özgü bir ‘dil’ ve duyarlı
lık geliştirebildiğinde!

Harbi Umumi sırasında yitir
diği itibarını geri kazanmak için 
C inecitta adlı dev stüdyoları ku
ran ve çok geçmeden ‘neo-realis- 
mo’ adlı kendine özgü bir sinema 
anlayışı geliştiren İtalya, belgesel 
sinemadan tutun da, kendi halkı
na özgü hayat algısını kahraman
lıkla örülü bir tür drama anlayışı?

na taşıyan İspanya, psikoloj ik/fel- 
sefi göndermeleri yoğun bir insan 
merkezli sinema icat eden Polon
ya... Kısaca söylemek gerekirse bir 
kültürün mirasçısı olduğunu iddia 
eden neredeyse her ülkenin kendi 
adıyla anılan bir sineması var. Yi
nelemek gerekirse, dünyada kendi 
adıyla anılan bir sinemadan söz 
ettiren her ülke, ürettiği filmlerde 
kendini yansıtacak bir ‘dil ve du
yarlılık’ ortaya koyabiliyorken, 
yerli denilen sinema acaba hangi 
kültürel görevleri üstlendi; en 
azından rakipleri karşısında hangi 
savunma tedbirleri aldı?

Doksanına merdiven dayamış 
‘bizim’ sinemamızsa çok daha 
başka mecralarda dolaşmakta: S i
nema yaratısının odağında yer 
alan iş senaryodur. A ncak teknik 
açıdan yetkin ve tutarlı bir senar
yoyla dişe dokunur bir film çeki
lebilir. Şimdi şunu sormanın vak
ti: Onbinlerce film çekilen ülke
mizde, aynı sayıda senaryonun da 
yazılması gerekir değil mi? Peki 
eldeki sayı kaçtır dersiniz? Neyse, 
derdim o değil. Peki onbinlerce 
film çekilen, hadi onbinlerce se
naryo yazılan ülkemizde, senaryo 
kuramına, olmadı, senaryo tekni
ğine dair kaç makale sayabiliriz?

Bilmem anlatabiliyor muyum?
Bizdeki durum tabii ki bize öz

gü: Senaristimiz, senaryo tekniği 
hakkında bile hiçbir şey okuma- 
mışlığm verdiği cesaretle yüzlerce 
senaryo ‘yazar’ ve tümünün de 
ürüne dönüştüğünü görür. Çünkü 
zaten tümü sipariştir. Aslında işi 
kolaydır senaristin: Türkiye’de iş 
yapmış yabancı filmlerin konula
rını ve anlatım kalıplarını birebir 
aparmak, bunun üzerine Türk yer 
ve kişi adları eklemek. Eğer biz- 
deki senaryolarda bir zihin gayre
ti, bir yaratıcılık aranacaksa tam 
burada aranmalı: Esas oğlanın adı 
Ahm et mi olsun, Mehmet mi?
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TÜRK SİNEMASI / YILDIRIM

Demek ki bir Türk edebiya
tından söz edebilmemizi sağlayan 
edebiyatçılarımızın kendilerin
den çok, hâlâ kırıntısının kudre
tini sömürdüğümüz dilimiz.

Kapitalizmin öz oğlu: sinema

Senaryo özelinde sinemayla ilgili 
başka bir gerçeğinse ülkemizde 
henüz kavranmamışlığı pek acı: 
Genel olarak sinema sanat değil 
bir tekniktir. Dolayısıyla ‘sinema 
yapma’mn ilk şartı gerekli teknik 
kıvraklığa ulaşmaktır. Hakkını 
teslim etmek gerek. Dünyada bu 
anlamıyla sinemayı en lâyıkıyla 
kıvıransa Amerikan kültürü. Fa
kat bu durumun doğurduğu acı 
gerçek şu: Madde ve çıkar temel
li bir ilişkiler ağıyla örülü ‘başka’ 
bir dünyaya özlemin merhametsiz 
nümuneleriyle yıllarca insanımızı 
başbaşa bırakmak. Çünkü sine
ma, icad edildiği topraklardan 
başlayarak tüm Batı’da, kapitalist 
dünya görüşünün yardımcı unsur
larından biri olarak tüketim top- 
lumunun iştihasını kabartmak 
misyonuyla görevlendirilmişken, 
Batı-dışı toplumlar için bir yan 
görev daha da üstlenmişti: Batı 
tarzı hayatı özendirmek, zevk ve 
eğlencenin hayatın vazgeçilmez 
koşulu olduğu doğrusunu pekiş
tirmek... İnsanları geçmişinden 
ve geleneklerinden uzaklaştıra
rak, arzusu, beklentisi, beğenisi 
aynı, ‘tek tip’ insan yetiştirmek.

Çünkü beğenileri tek tipleşti- 
rilmiş bireylerin zevk ve kültürle
rini, kısaca tüketim alışkanlıkları
nı yönlendirmek, dilediğini satın 
aldırmak, hatta çok gereksiz bir 
nesnenin bile hayati bir ihtiyaç 
olduğunu ‘keşfettirmek’ öylesine 
kolay ki. Misyonu bu olan Holly
wood sineması yüz küsur yıldır git
tikçe gelişerek yoluna devam 
ederken, Avrupa sineması da, da

hası Batı-dışı ülkelerin sinemaları 
da ‘yedilikleriyle’ kendinden söz 
ettirmeyi başarabilmiştir.

Bu açıdan bir kez daha baka
lım: Hangi hakla ve özgüvenle, 
(bir bütün teşkil edemeyen bir
kaç istisna dışında) neredeyse 
Türk sineması diye bir şeyden na
sıl söz edeceğiz?

Yerli-yerel ayrımı

Türk sinemasına dair herhangi 
bir konuda sağlıklı düşünebilmek 
için öncelikle yıllardır ihmal edi
len, hatta görmezden gelinen bir 
ayrıntının üzerinde durmak ge
rek: Bir ülkenin toprakları üzerin
de çekilen filmlerin o ülkenin 
adıyla anılması her zaman müm
kün olmaz.

Soruna bu açıyla yaklaşmayı 
denediğimizde ve yıllardır önü
müze sunulan şablonlar doğrultu
sunda düşünmekten tereddüt et
meye başladığımızda, karşımıza 
çıkacak tabloyu dil ile ikrar, sa
nıldığından da zor:

‘Y erli’ yönetmen, yabancı 
meslektaşlarının yoğun ‘etkisi’ al
tında kalması yetmiyormuş gibi, 
bir de ‘seyirci anlamaz’ ölmez ku
ralıyla, apardığını bile doğru düz
gün hikâyeleme şansını yitiriyor
sa, nasıl bir Türk sinemasından 
söz edebileceğiz? Çünkü bu film
lerdeki tipler bu toprağın insanı 
gibi hissetmez, düşünmez, dav
ranmaz, konuşmaz; hatta bir Türk 
gibi yemez, içmez bile.

Yönetmenler ve yapımcılar bu 
işin farkında değil mi? Ne diye bun
ca yabancı kültür kırıntıları arasına 
bir-iki ‘yerel’ öğe sığıştırmayı yedi
lik sanmakta inat ederler?

Bu yüzden gönül rahatlığıyla 
değil kahrolarak yinelemek ge
rek: Bir bütün teşkil edemeyen 
birkaç istisna dışında, neredeyse 
Türk sbütün teşkil edemeyen bir

kaç istisna dışında, neredeyse 
Türk sineması diye birşey yok.

Doğal tercih hakkı

Bir ülke sinemasını oluşturmak 
için Erksan ve Refiğ gibi bir iki 
isim nasıl yeterli olabilir? Yedili
ği ‘içerikte’ öne çıkardığını söyle
yen yönetmenler bile yerli bir dil 
oluşturma zorunluluğunun far
kında değilse hangi yerlilikten 
söz ediyoruz? Peki sonuç? Bir in
sanın, onu anlatmayı yıllardır 
akıl edemeyen Türk sineması ye
rine, başkasını anlatan yabancı 
filmleri izlemek zorunda kalması, 
nasıl gurur kaynağı olabilir? Fakat 
niçin aslı dururken sahtenin ba
yağısı tercih edilsin ki? Bu yüz
den, adına Türk sineması denilen 
görüntü ucubelerinden uzak dur
mak, bu ülkeyi gerçekten seven
lerin hakkı.

‘Yerel’ unsurları kullanmanın 
bir eseri yerli yapmayacağı kesin
ken, yerliliğin bir duyarlılık ve ge
lenek sorunu olduğu açıkken, 
kendi tarihinden yola çıktığı 
ürünlerde bile yönetmenlerin 
kendine yabancılığını sergilemek
ten başka bir marifet ortaya koya
maması mukadder. Bu yüzden 
Türk izleyicisinin, kendinden hiç
bir şey bulamadığı, hatta onu ken
dine yabancılaştıran yerli filmleri 
izlemek yerine, kendisine daha 
iyisini vadeden yabancı örneklere 
koşmasına pek fazla kızmamalı. 
Üstelik hiç olmazsa o filmlerde 
kendisini kimse aptal yerine ko
yan bir anlatım dilini tekrarlamı
yor. Varsın o yabancı filmler ken
disini, kendi insanına ve kültürü
ne yabancılaştırsın; ne gam!

Böyle bir ortamda Nuri Bilge 
Ceylan veya Ahm et Uluçay gibi 
isimlere sahiden de büyük görev
ler düşmekte.

Görev büyüdükçe taliplisi 
azalır; tıpkı kalite gibi. ■
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ŞAİRİN KİMLİĞİ YA DA 
KİMLİKSİZ ŞAİR

“Solgun bir gül dokununca: Melankoli”

HARUN ÇOLAK

Y
aratma edim inin ardında 
gizli olan sırların hepsini 
keşfedemesek de buraya 

ait bilgilerin bir kısm ının bize 
kadar ulaştığını söyleyebiliriz. 
Yeryüzünün en akıllı varlığının 
yaratılışının gizilliği yine aynı 
varlık tarafından irdelenecek ve 
bazı verilere ulaşılacaktır. İlk in
sanın yaratılışıyla ortaya çıkan 
söz söyleme ve eşyanın isimleri
ni sayabilme kabiliyeti, başka bir 
deyişle konuşabilm e becerisi 
düşünen, anlayan, yorumlayan 
yüce yaratıcının ruhundan bir 
parça taşıyan insan türüne ait 
bir özellik olarak karşımızda dur
maktadır. Bütün varlık alemini 
sözleriyle hayrete düşürme yete
neği insana verilmiş özel bir h e
diyedir. Bu özel hediye sayesinde 
insanlığa yön verecek ve zihin
leri yüzyıllarca meşgul edecek 
sözler söylenecektir. Bu sözlerin 
en önemlilerinden biri ilkçağ fi
lozoflarından madde form tezini 
ileri süren A risto’nun: “İnsan 
sosyal bir hayvandır” ifadesidir. 
Bu tarihin derinliklerinden can
lılığını kaybetmeden gelebilmiş 
derin anlamlar içeren bir sözdür. 
Bu söz ondan sonra gelen ve dü
şünen her kafanın çözmeye ça
lıştığı büyük bir sorun olmuştur.

Yüzlerce kitaba konu olmasına 
rağmen her çağda o yeniden yo
rumlamış ve ona yeni anlamlar 
yüklenmiştir.

İnsanı hayvandan ayıran bu 
sosyallik yönü acaba nelerden 
meydana geliyordu? Bu araştır
ma ve sorgulama merakı insan
lara yeni ufuklar kazandırdı. E l
de edilen bilgiyi ise paylaşmak 
ancak onu iyi ifade edebilmekle, 
güçlü sözler söylemekle müm
kün oluyordu. Oysa söz söyle
mek, özellikle ‘etkileyici söz’ 
söyleyebilmek her konuşana ve
rilmiş bir ayrıcalık değildi. G ün
delik konuşmalarımız her ne ka
dar ihtiyaçlarımızı karşılasa da, 
bunun dışında her dinleyeni bü
yüleyen, onun dünyasını kuşa
tan ve elde edilen bilgileri onun 
zihnine kazıyan ya da bilgileri 
unutmamak için ezberlenmesini 
kolaylaştıran sözleri (sözler top
luluğunu) sadece belirli kişiler 
söyleyebiliyordu. Bu kişiler ge
nellikle büyüyle, simyayla uğra
şıp dünya ve olaylar üzerine de
rin düşüncelere dalıp, akıl yürü- 
tebilenler oluyordu. Dinleyenler 
de onların sonradan bu özellik
leri kazandıklarına değil, doğuş
tan bu kabiliyeti beraberlerinde 
getirdiklerine inanıyordu. Za

m anın değişmesine rağmen, et
kileyici söz söyleyenlerin hep sı
nırlı sayıda oluşu, bu inanışı her 
yüzyılda yeniden pekiştirerek 
günümüze kadar ulaştırdı. Belirli 
dönemlerde farklı isimlerle anı
lan ‘etkileyici söz ustaları’ yazı
nın icadıyla da değerini kaybet
medi. Yazıyla birlikte, eserlerini 
yalnızca hafızalarında tutup, ba
zen sıkıştıklarında doğaçlama bir 
şeyler üretmenin yanında, ürün
lerini yazılı metinler haline geti
rip, kendilerinden sonrada (ez
berlenmese de)eserlerinin okun
masını sağlamışlardır.

G erçi yazı/ya da eserlerini 
yazma (özellikle şiir alanında) 
beraberinde bir takım olumsuz
lukları da getirecektir. La edri - 
şairi bilinmeyen şiirler- yazıldığı 
ve bulunduğu gibi ‘adım değil şi
irim yaşasın’ diyenler de başka
larının adlarını kullanarak eser
ler yazmaya başlayacaktır. Ama 
modern zamanın kuramsal yak
laşımlarında bazen metin bazen 
okuyucu ön plana çıkarılmaya 
çalışılsa da şairin -m etn in  yaza
rının- önemi hiçbir zaman göz 
ardı edilemez. Yaratılış, diğer 
varlıklara verilmeyen özellikle
rin insana verilişi, söz söyleyebil
me yeteneği, bildiklerini ifade 
edebilme ile günümüz şairleri 
arasında bir benzerlik var mıdır? 
Yüzyıllardır dikkatle okunan şa
irlerin ortak yönleri nelerdir? 
Şairi nasıl tanımlıyoruz? Bunları 
anlayabilmek için modem döne
m in tanımladığı, anlamlandırdı
ğı şairin kimliğine bakmamız 
gerekmektedir.

G enel bir alışkanlıkla sözlük
lerin sayfalarını karıştırıp “ş” ün
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süz harfini ardından yan yana 
gelmiş “a” ve “i” seslilerini bul
duğumuzda, şair kelimesine de 
kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Fakat 
eğer bir Osmanlıca lügatta bu 
kelimeyi bulacaksanız öncelikle 
“şın”, “ayn” ve “re” harflerinin 
bir arada olduğu sayfayı açm alı
sınız. Şair şiirden türemiştir. Şiir 
söyleyen, tabiatında şiir söyle
mek hassa ve kuvveti bulunan 
ve mevzun söz uydurmaya mahir 
olan, bir mahal-i umumide bir 
takım beyitler okuyarak saz ça
lan adam1 Tanımdan da anlaşı
lacağı gibi şiirin olmadığı yerde 
şairden bahsetmek imkansızdır. 
Bunun yanında doğasında bu 
kabiliyeti taşımayan, doğuştan 
beraberinde şiir söyleme yetene
ğini getirmeyen kişiye şair den
memektedir. Ölçülü sözler uy
durmaktaki ustalığı, şiirini ses
lendirmesi ve saz çalması da şa
irin diğer özellikleri arasındadır. 
Şaire ses ile saz ü söz gerek/ Yalı
nız taş, olmaz duvar demişler.2 
beytinde şairliğin sadece şiir söy
lemekle olmadığını bunun ya
nında onu okuyacak sese ve se
sin etkileyiciliğini artıracak saza 
da ihtiyaç duyulduğunu bunların 
bütüncül kompozisyonu sayesin
de şairliğin tamamlanacağı des
teklenmiştir.

Bazı kaynaklarda ise şair şiir 
söyleyen veya yazan kimse3 diye 
tanımlanmıştır. Bu tanım ise şa
irin varlığını yalnızca şiir üzerine 
bina etmiştir. Onu kısıtlayan bir 
özelliği ile diğer insanlardan ay
rılan bir konuma getirmiştir. Şa
ir belki maddi boyutu ile insan
ların gözünde şiir söylemesi / 
yazması sayesinde somutlaşsa da 
onun görünmeyen, bilinmeyen 
derinlikleri vardır. Bu anlayışla 
ona bakarsak aslında yukarıdaki

tanımın yetersiz ve eksik olduğu 
hemen anlaşılacaktır. Maddeyi 
değil ondaki mana yüzün göste
ren4 şair somut dünyaya şiirle
riyle seslenmektedir ancak onda 
şiir, manada m ananın ötesinden 
gelen ışıklarla birleşmiş durum
dadır. İnsanların fark etmediği 
bu sihri yakalamak onun çılgın
lık ve m elankoli yolculuğuna 
çıkmasında önemli bir rol oyna
yacaktır. Çünkü şair bütün bilgi
si ve kabiliyetine rağmen madde 
değil de mana halinde cami ka
pılarının önünü dolduran Allah 
dilencilerinin en güzelidir.5 De
mek ki şair mana alemine ışık
lar gönderen, onu bir ay gibi ay
na vazifesine görevli kılan bir 
kaynaktan beslenmekte ve ma
na alemine gelen bu ışığa kendi 
bünyesinde barındırdığı suni 
ışıklarını da katarak orada bu 
karışımı yoğurmakta ve insanlı
ğa şiir halinde somutlaştırarak o 
alemin yeni ürünlerini sunmak
tadır. U ç aşamayı mana üstü, 
mana ve şiir (madde) olarak for- 
mülleştirebiliriz. Şair hakikat ışı
ğını kavrayacak kadar sezgisel, 
onu kendi birikimleriyle karıştı
rabilecek derecede zeki, insan
lara aktarırken onların seviyesi
ne indirecek kadar m antıklı ve 
bilinçli olmak zorundadır. Mana 
alemine açılıp sırlar dünyasının 
kırıntılarına yeni kaftanlar bi
çen bu esrarengiz adamların ruh
sal olgunluk düzeyi ya da psiko
lojik dünyalarının karmaşıklığı 
çok da anlaşılır değildir. Onlar 
bakışları, davranışları ve kelime
leri seçmedeki hassasiyetleri ve 
onları kullanışlarıyla o esrarlı 
havalarını her zaman hissettir
meye çalışırlar. Faruk Nafiz’in 
deyimiyle Cemşid eli dökmüşse 
nasıl came sabuhu/ Manayı odur

lafza koyan, maddeye ruhu. Bu 
mısralarda o diye bahsedilen şa
irin ta kendisidir. Kadehin nasıl 
şarapsız bir değeri yoksa ya da 
kadeh nasıl varlığını şaraba 
borçluysa ve kadeh şarap yan ya
na dursa da onları birbiriyle bu
luşturacak bir Cemşid’e ihtiyaç 
varsa, maddenin varlığı da mana 
ile mümkündür. Burada şair 
Cemşid’den daha üstündür çün
kü o manayı madde kabına ko
yabilmekte ve maddeye mana 
kabını işleyebilmektedir.

Başka bir bakış açısıyla, bu 
iki mısra şairi merkeze almakta
dır. O olmazsa hiçbir şeyin ol
mayacağını, bütün imge ve ha
yallerin öncelikle onun zihninde 
varolduğunu, daha sonra gün yü
züne çıktığını iddia etmektedir. 
İlham vereni, asıl kaynağı red
detmektedir. Şairin varlıkta bu
lunan sırrı keşfetmediğini, varlı
ğa sırrı yükleyenin o olduğunu 
vurgulamaktadır. Maddeye hem 
sırrı kendisi verip hem  de onun 
esrarından haber vermeye çalı
şan şair, aslında olmayan fakat 
var sandığı şeylere bütün ümit
sizliğiyle bakmakta, sonra bu es
rara önce kendini inandırıp, ar
dından okuyucuyla onları pay
laşmaktadır. Yeni bir dünya kur
ma gayretinde olan, hayaller ve 
imlerle onu süsleyip bize sunan 
şair bilinçli ya da bilinçsiz “yara
tıcılığa” özenmektedir. Sesini 
güzel bir şarkı haline getiren şar
kıcı, dağınık kelimeleri ebedi 
mısralar haline koyan şair, kendi 
iradesini kullanan bir yaratıcı
dır.6 Bu kadar erişilmez bir ko
numa yerleştirilen ve yüceltilen 
şair, bir takım özellikleriyle diğer 
insanlardan ayrılacaktır. İnsanın 
aklına şöyle bir soru geliyor: Ya
ratıcı mevkiine getirilmese de
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İlkçağlarda olduğu giSi şair ilaii Sir güce dayanan ve mana alemine 
afifini aşara Eğiren orada yaşayıp kelimelerin aslını oluşturan sesler 
topluluğunun dizginlerini tutaSilen insandır. Normaldeğildir. 
(Daha doğrusu insanların değerlendirmelerinin dışında, diğerleri gû 
¿¡almayan, anlamayan veyorumlamayandır. O Saşfo dünyaların 
âpışının tokmağını çalan esrarengiz 6ir varlıktır.

mana aleminde gezen şair de ay
n ı meziyetlere sahip olamaz mı? 
Yaratıcı şair tanımlaması şiir ya- 
zan adamı varlık alem i denilen 
madde dünyasından uzaklaştır- 
mamakta mıdır? Belki de zihni 
tarafıyla yaratıcı, bedensel tara
fıyla maddeci biridir şair denilen 
kişi. Özellikleri ise şöyle anlatıl
maktadır yaratıcı şairin, insan
lar arasında şairlik mertebesine 
erenler şeytani ve süfli duygular
dan arınmış kişilerdir.7 Aslında 
bu yalnızca yaratıcı şairin bir 
özelliği değil aynı zamanda ma
na aleminde gezen m elankoli şa
irin de bir yanını oluşturabilirdi. 
Bütün duyguların kıskacında ya
şayan ve aklı yok sayan ikinci tip 
şair çok da bunların ayrımında 
değildir. Olmak istediği de tartı
şılır o ne yaptığını bilmeyen her 
şeye umutsuzluk gözlüğüyle ba
kan biridir. Neden yaratıcı şair 
şeytani ve süfli diye adlandırılan 
duygulardan arınmak zorunda
dır? Çünkü o diğer insanlardan 
farklı olmalı, onlar gibi yaşama
malıdır. Fakat bir yönüyle hep 
diğer insanlara bağımlı olan ve 
onların arasında yaşayan şair ya
ratıcı konuma getirilebilir mi? O 
da bizler gibi gündelik ihtiyaçla
rını karşılamak mecburiyetinde

dir. Nitekim maişet derdiyle bo
ğuşan şairlerin bir çoğundan ha
yatın çekilmezliğine dair bir ta
kım büyük laflar duymaktayız.

Şairi yaratıcı veya yaratıcıya 
en yakın konuma getirmek yeni 
bir anlayış değildir. Bu yaklaşım 
onun toplum içindeki yerini ve 
topluma yararlı olabileceği ko
numunu belirlememiz de bize 
yardımcı bir tanımlamadır. 
Onun toplum içindeki bu yeni 
kimliği eski çağlarda olduğu gibi 
şair tüm insanları etkileyen bir 
din adamlığına bürüyecektir. Za
ten bu yüzden ilk şiirlerin kay
nağı din olduğu gibi, ilk şairler 
de dini heyecan ve duyguları di
le getiren kimselerdi. İlk şairler 
hem saz çalan, hem şiir söyle
yen, hem raks eden din adamla
rı idi.8 Modern dönem öncesin
de insanlar kendileri için  en iyi 
yaşam tarzının yüce bir yaratıcı 
tarafından gönderilmiş dinlerde 
gizli olduğuna, hayatta mutlulu
ğu yakalamak ve huzur içinde 
yaşamak için bu kaynaktan bes
lenmek gerektiğine inanıyordu. 
İlahi kaynaklı dini söylemler dı
şında onları etkileyen en güzel 
sözleri ise şairler söylüyordu. Az 
da olsa ilahi söylemlere benze
yen bu sözleri peygamberlerden

ve kutsal insanlar dışında yaratı
cıya söz dünyasında en yakın 
olanlar söyleyebilirdi ancak ve 
bunlar din adamı şairler oluyor
du onların gözünde. Din adamlı
ğı ve şairlik birbirinden ayrı dü
şünülmüyordu. M odern çağın 
insanı ise bireycilik akımının te
siriyle şairi yaratıcı seviyesine 
yükseltiyor, şairi tanrılaştırıyor
du. İlk zamanlar şiir kutsi bir söz
dü ve onu söyleyecek olan kişi
nin de üst düzey bir kutsiyete sa
hip olması gerekliydi. Daha son
raki dönemler de şaire verilen 
bu kutsiyet son haddine çıkar
tılmış ve o artık bir yaratıcı ola
rak kabul edilmeye başlanmıştır.

Bu kadar toplum ve insan 
nazarında yüceltilen şairin derdi 
neydi acaba? M uhtemelen bu 
kutsiyetlik onu hoşnut etmiştir 
fakat beraberinde bir takım yü
kümlülükleri de getirmiştir. 
Onun kendi içindeki sorunu şi
irinin bir dönemde değil, tüm 
dönemlerde/her zaman yeniden 
okunup merak edilmesiydi. Bu
nun için çağlar üstü bir hitabete 
ihtiyaç duyuyor, değişenin için
de/ yanında değişmeyenin peşin
de koşuyordu. Diğer yandan za
man en büyük eleştirmendi ve 
kimi şairden sadece bir mısra, ki
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misinden ise yalnızca bir sözcük 
bırakıyordu hafızalarda. Tanrı 
kelamına eş tutulan şairin şiiri 
nedense unutulmakta ilk yazıldı- 
ğı dönemler kadar okunmamak- 
tır. Kurumayan pınar dağında 
kar birikmişlerin pınarı9 olacak
tır. Bu biriken kar ise yaratıcı şa
irin kendi kabiliyetinden değil
dir. Mana aleminde şiirini oluş
tururken mana üstü kaynaktan 
sızan ışıkların toplamıdır. Sızan 
ışık ne kadar kuvvetliyse şairin 
yazdığı şiirin zamana dayanaklığı 
o kadar çok olacaktır. Biriken 
kar ilahi kaynağın şaire bir lütfü- 
dur.Yoksa şair ya da şair geçinen 
çoktur ama kalıcılığı sağlayan, 
tüm insanlığa hitap edebilen ve 
bu şiir gerçeğini kavrayabilen sa
yıca çok azdır. Belirli bir ihsanla 
yola çıkan şair mazi, hal ve istik
bale ayrı ayrı cevap vermek ve 
eserini beğendirm ek zorunda
dır.10 Sadece gününü anlamak 
yeterli değildir bir şair için, o 
söyledikleriyle bütün zamanlara 
bir şeyler fısıldamak, insanları 
belirli bir düzeye eriştirmelidir. 
Bunları sınırlı aklının çerçeve
sinde yaparken kendi yazdıkları
nı dikkatli bir şekilde süzgeçten 
geçirmeli; yazdıklarını söyledik
lerini ortaya çıkarmada aceleci 
ve rahat olmamalıdır.11 Bir şi
irin ardında veya onu oluşturma 
aşamasında çekilen acılar, sayık
lamalar ve ızdıraplar ruhsal yö
nüyle şiirin bu ağırlığını kaldıra
mayacak şair tarafından yazıla
maz. Şair, kafasına üşüşen keli
meleri çarm ıha gere gere ve 
kendisi de o kelimelerle birlikte 
çarmıha gerile gerile, doğum acı
ları içinde kıvrana kıvrana şiiri
ni biçim lendirir.12 İlk mısrası il
hamla gelen şiirin gerisi işçiliktir 
ve bu da şairin uzun çabalar so

nucu ortaya koyduğu mükem
meliyete en yakın noktadır. Şair 
ne kadar çetrefilli ve uzun yol
dan gelirse gelsin şiir zor bir sa
nattır. Onun zorluğu, şiiri diğer 
manzume parçalarından ayırıp, 
müstakil, şahsi bir konuma yer
leştirmektedir. Şair uzun yıllar 
çabaladıktan sonra bahçesinin 
meyvelerini toplayabilir. Bu so
nu görünmeyen yola çıkmak bü
yük bir cesaret istediği gibi, ona 
dayanmak ve hedefe ulaşmakta 
son derece büyük bir sabır isti
yor. Bu yolda kendini beğenme, 
insanlar tarafından beğenil
me/beğenilmeme, tanınm ak, 
unutulmak gibi birçok hastalık
lar atlatıp, yeni yeni vadiler aş
mak zorunda olan şair en son va
dide melankoli hastalığına yaka
lanır ve o ölünceye kadar bu son 
hastalık onun damarlarında bir 
virüs gibi dolaşır durur.

Bu kadar zor badireler atla
tan bu esrarengiz adamlar tüm 
insanlığa seslenebilmek, onların 
duygu ve düşüncelerini ifade 
edebilmek için ilahi bir kaynak
tan beslenm ek zorundadırlar. 
Şair bu yönüyle gününün adamı 
değildir o gününün adamı oldu
ğu gün ölmüştür.13 O  gününün 
problemlerine insanın genel ta
biatını göz önünde bulundurarak 
bakmalı ve kendisin- den sonra
ki çağlara da mesajlar taşıyabil- 
melidir. Bu ise sınırlı insan ak
lıyla yapılabilecek, süfli batak
lıklarda gezenlerin işi değildir. 
Şairlik öyle kudsi bir makamdır 
ki bu yolun yolcusu belirli bir sü
re sonra kendisini bile unutur. 
T ek  derdi şiiri olur. O nunla otu
rur onunla kalkar ; onunla uyur 
ve onunla uyanır. Bu kendinden 
geçiş mısra avcısını şiirin sarho
şu yapacak ve onu esrarlı dünya

sının içinde sağa sola çarptıra
caktır. Bu aşamada şair dertle
rinden kurtulup sözün soyut ale
minde sadece kelimeleri dizgin
lemeye çalışacaktır. Mana ale
mine alışan adam, somut dünya
ya ayak uyduramayacak, hakkın
da söylenenlere aldırış etmeden 
yeni dehlizlerde keşiflere çıka
cak, gerçekliği yakalayamadıkça 
kurmaca bir dünya oluşturma te
laşına girecektir. Kendisine ait 
soyut dünyada efendilik yapan 
adam gerçek dünyada bunun 
tam tersi sorunlu bir yaşamla bo- 
ğuşacaktır. Gerçek aşkın mutlu
luğundan yoksun yaşayacak ve 
ölecektir. Mutsuzluk kervanının 
kendini sevmeyen bir adamı 
olup çıkacaktır. Çünkü başka 
bir dünyadan gelen esintinin te
siri altında kendi soyut şatosun
da ya da fil dişi kulesinde yaşa
yan bu yabancı, eşyanın ardın
daki sırrı çözmeye başlamış veya 
eşyaya sır yükleyerek onu esrarlı 
kabul etmiştir. Görülmeyeni gö
recek ve duyulmayanı duymaya 
başlayacaktır. Bu ise onlara bir
çok şeyi bilme, anlama ve sezme 
yetisini kendiliğinden armağan 
etmiştir. Şair bu durumunu şi
irinde dile getirmekten çekin
meyecektir. Bana sor güzelim üz
me kendini / Ben şairim.../ E l
bette bilirim/ Bu yağmurun ne 
zaman dineceğini/ N e zaman 
açacağını havanın.14 Bu yeti şa
ire sadece maddi olayları bilme
sinde yardımcı olmakla kalma
yıp, madalyonun diğer yüzünde 
şiire de yansıyacak ve hakiki şiiri 
tanıma becerisini de şaire suna
caktır. Şairim/ Zifiri karanlıkta 
gelse şiirin hası/ Ayak seslerin
den tanırım 15 Mana aleminde 
dolaşıp duran şair, mana üstü 
alemden sızan hakikat ışığını da
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hem en fark edebilm e seviyesine 
ulaşacaktır.

İnsanlar şairin bu ruhsal duru
munu şair ruhlu adam sözüyle zi
hinlerinde taşıyacaktır. Bu söz 
grubu geniş hayali olan, duygulu, 
hissi yönü kuvvetli kimseyi çağ
rıştıracak, bu yönleri ağır basan 
kimseler için kullanılacaktır. So
yut dünyada gezip kendi özel şa
tolarını kuran şairler aslında top
lumdan aldığını topluma veren, 
yaşadığı dönemin sosyo-kültürel 
yapısından kopamayan kişiler
dir. Yazarken de belirli bir amaç-, 
ları vardır. İnsanlara bir şeyler 
söylemek istemektedirler. Şair 
dönemine tutulmuş bir aynadır. 
Döneminin zihinsel yapısını taşı
yan şairin işi Tanrı’n ın  yaratışını 
taklide yeltenme cinsinden bir iş 
olmakla birlikte, O ’nun gibi yok
tan var edici değildir elbet. Onun 
işi yaratıştan bir yaratış çıkar
mak, varlıktan bir varlık, var 
olanlardan yeni bir var olan tü
retmektir.16 Hayal ve imgeleri
nin sınırı, gördüklerinin oluştu
rabileceği yeni kompozisyonların 
sınırları içindedir. Zihnine bilgi
leri çevresinden depolamakta ve 
hayata döneminin penceresin
den bakabilmektedir. Ulaştığı ye
ni şeylerin üzerine kurulduğu te
meller zamanının ürünleridir. 
Belki eseri bütüncüllük açısından 
farklılık gösterir. M ana üstü ve 
şiir arasındaki arafta duran şair 
“mana” denilen bu yerde döne
minden elde ettiği bilgi ve biri
kimleriyle özgünlüğünü yakala
maya çalışır. Bu yeniden var olan 
türetme eyleminde T an rı’dan 
izin alması gereklidir sanatçının. 
Bu da alçak gönüllülükle olur. 
T anrıya teslim olmayan, eşyayı 
teslim alamaz.17 Çünkü şair ken
disine açılan sırları elinden geldi
ğince kamufle ederek insanlara

sunmaktadır. Eşya şairin bu izin
siz hakikati ifşa etme davranışları 
yüzünden ona gerçek yüzünü ka
patabilir. A rtık  ilham gelmez 
olur. Buradan da anlaşılacağı gibi 
şairin kendisi maddeye sır yükle
yip onlara ruh vermiyor, tersine 
onlarda var olan ruhu/ sim  ken
disine açıldığı kadarıyla keşfede
biliyor. Bu noktada mana alemi
nin efendisi olan şair madde ale
minde de efendilik iddiasında 
bulunarak yaşam dehlizinde hu
zursuz değildir. O  dönemini/ za
manını tanımak ve aydınlatmak 
zorundadır. Sanatçı kimdir? O  da 
şüphesiz bizim gibi yiyip içen, 
oturup kalkan, sevinip gülen ve 
nihayet aşık olan, ölen bir insan
dır. A ncak bizden bir farklılığı 
vardır... Bizim bilmediğiz bir 
alemden, adeta bir kaza sonucu 
dünyamıza düşmüş bir yaratıktır. 
Kaza sonucu dünyamıza gelen bu 
insan, öyleyse bir kazazededir. Fa
kat “fizikötesi yaşantılı” bir kaza
zede. O  bizim dünyamıza düpedüz 
bir yabancıdır. Önce dünyaya alı
şacak, sonra onu tanıyacak ve bi- 
lahere ona seslenip dostluğunu 
söyleyecektir. Onu teslim alabil
mek için, gönlünü kazanmak du
rumundadır.18 İlkçağlarda oldu
ğu gibi şair ilahi bir güce dayanan 
ve mana alemine aklını aşarak gi
ren orada yaşayıp kelimelerin as
lını oluşturan sesler topluluğu
nun dizginlerini tutabilen insan
dır. Normal değildir. Daha doğ
rusu insanların değerlendirmele
rinin dışında, diğerleri gibi bak
mayan, anlamayan ve yorumla- 
mayandır. O başka dünyaların 
kapısının tokmağını çalan esra
rengiz bir varlıktır. Bu yüzden 
söyledikleri insanları büyülemek
te, asırlar sonrasının insanını bile 
etkileyebilmektedir. Çünkü özün 
birliğinden bahsedip, öze sesleni

yor. Şair Tanrı’nm  bağışladığı ye
tenek ve kendisinde gizli olan 
büyük bir güçle yeni bir dünya 
kurabilen insandır. Belki daha 
geniş ve güçlü bir tanımla: Eseri
ni kurarken mimar, dildeki çizgi
leri ve renkleri kullanırken res
sam; yine dildeki ve doğadaki 
sözlerden özel sözler yakalayıp öz 
sesler üretirken musiki adamı ve 
bestekar; velhasıl zanaatçı ve sa
natçıdır. Şair hayattan ve tabiat
tan daha güçlü bir hayatı olan 
kelimelerdeki hayatı bulan 
adamdır.19 ■
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HALDUN TANER'İN 
SANATÇI PORTRESİ

MUSTAFA MİYASOĞLU

C umhuriyet dönemi 
Türk hikâyesiyle çağdaş 
tiyatromuzun öncüle

rinden olan Haldun Taner, do
ğumunun 90. yıl dönümünde çe
şitli yönleriyle gündeme geldi. 
Bu vesileyle onun derslerine ka
tılıp öğrencisi olmuş ve eserleri 
üzerine tez yapmak imkânı bul
muş bir sanatçı olarak bazı tes
pitlerde bulunm ak istiyorum. 
Böylece, geride bıraktığı hikâye
leri, hem en hepsi oynanmış ti
yatro eserleri ve bazıları kitap- 
laşmış sohbet, gezi ve köşe yazı
larıyla 70 civarında olduğunu 
ifade ettiği eserlerin gerisindeki 
bir sanatçının portresi de ortaya 
çıkmış olacak. Bu kadar büyük 
bir külliyatın değerlendirilmesi 
tabii ki önemli... Am a onu orta
ya koyan şahsiyetin tavrı daha 
da önemli benim için...

Haldun Taner, hikâye dili
mizin A hm et M ithat Efendi, 
Hüseyin Rahm i ve F. Celâleddin 
yolunu sürdürmesi, tiyatromu
zun geleneksel gösteri sanatları
mızdan yararlanması ve edebiya
tımızın yerli bir üslup kazanması 
konusunda ortaya koyduğu eser
ler ve savunduğu görüşlerle dik
kati çeken sanatçılardan biri. 
Özellikle geleneksel tiyatromu
zun yeniden canlanmasında, Ka
ragöz ve Meddah anlatımlarının 
modernleşmesinde, Epik ve Ka
bare türlerinin bize özgü bir ifa
de kazanmasında öncülüğü unu- 
tulamaz.

Devekuşuna M ektuplar adlı, 
bazıları kitaplaşan köşe yazıları, 
Ölürse T en  Ölür Canlar Ölesi 
Değil adlı portreler kitabı, Düş
sem  Yollara Yollara adlı bir kitap
ta topladığı gezi yazıları ve H ak  
Dostum Diye Başlayım Söze’d e  
topladığı sohbetleriyle de unu

tulmaz bir yazı ustası olduğunu 
ortaya koyan Haldun Taner, bu 
eserlerle bütünleşen bir kültür 
adamıydı. Türk sanatçısının git
mesi gereken yolları gösteren sa
nat yazılarında mütevazı bir es
tet tavrı olduğu kadar zengin bir 
kültür mirasının da sözcülüğü de 
görülüyordu. Bütün bunların ge
risinde, eşine ender rastlanan bir 
İstanbul beyefendisi ve çevresin
deki insanlara, özellikle de genç
lere babacan tavırlarla yaklaşan 
bir hoca ve dostluğu ilke edin
miş bir insan dikkaki çekiyordu.

Bir hastalığın 
değiştirdiği dünya görüşü

İstiklâl Savaşı yıllarında yazdığı 
yazılarla bağımsızlığımızın ulus
lararası zeminlerde savunulma
sında sözcülük yapan anayasa 
Prof. A hm et Selahaddin’in oğlu 
olarak dünyaya gelen ve küçük 
yaşta yetim kalan Haldun T a 
ner, daha çok annesi ve teyzele
ri arasında geçen çocukluk gün
lerinde İstanbul’un pek çok 
semtlerinde bulunmuş, zengin 
bir dil ve şifahi kültür sahibi ol
muştur. Şehzadebaşı tiyatroları
na sık sık gitmiş ve o devrin İs
tanbul eğlencelerini yakından 
takip ederek taklit yeteneğini 
geliştirmiş... Hatta çocukken şa
kayla söylediği yalanlardaki te

ferruata dikkat eden teyzeleri, 
onun ileride romancı olabilece
ğini söyleyerek onun kabiliyeti
ni farketmişler...

Boş zamanlarında Matbaa-i 
Âmire müdürü olan dedesinin 
yanma giderek o devrin meşhur 
yazar ve gazetecilerini tanıması
na, Ahm et Rasim’in ona kalem 
hediye etmesine rağmen, kafa
sında hep iktisat okuyarak ciddi 
bir politikacı veya ilim adamı ol
mak varmış... O  yüzden de para
sız yatılı okuduğu Galatasaray 
Lisesi’nden sonra, tasarılarına 
uygun bir tahsil hayatı olmasına 
dikkat etmiş, vakit buldukça da 
edebiyatla değil sporla ilgilen
miştir. Fakat Almanya’da tahsil 
yaptığı günlerde Nazilerin büyük 
bir ciddiyetle gülünç şeyler ya
parken insanı hiçe saymaları ve 
hastalık günlerinde de insan ha
yatı üzerinde derinliğine düşün
mesi, dünyaya büsbütün farklı 
açılardan bakabilmesine imkân 
vermiştir.

Hastalanıp tahsil hayatını ta- 
mamalanamadan yurda dönmesi 
ve verem hastalığından kurtul
mak için uzun süre tedavi gör
mesi, kimseyle görüşemediği 
günlerde sürekli radyo tiyatrosu 
ve Arkası Yarın dizilerini izle
mesi, onun da bazı skeçler yaz
masına yol açmıştır. Bir çoğu 
Ankara Radyosu’nda yayınlanan

Ümran'Temmuz-2005 75
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


EDEBİYAT

bu skeçlerin daha sonra hikâye 
denem elerine girişm esine, ar
dından tiyatro eserlerine yönel
mesine, epik ve kabare türlerini 
denemesine ve skeçlerle sohbet
leri ömür boyu sürdürmesine ze
min hazırladığını söyleyebiliriz. 
Böylece Haldun Taner, iktisat 
okumayı bırakıp Edebiyat Fakül
tesinde Sanat Tarih i, Alm an Fi
lolojisi ve Türkoloji bölümlerine 
devam etmeye başlar. O  yüzden 
dört-beş yıl süren bu hastalık dö
nem inin onun hayatındaki dö
nüm noktalarından biridir.

Hikâyelerinin ilk  döneminde 
olay ön planda iken, sonrakiler
de hikm et kırıntıları ve kendin
ce bir felsefî görüş ön  plana ge
çer. Zamanla da karamsar mi
zahtan bilgece gülümseyen hu- 
mora doğru yöneldiği, tek tek 
sosyal meselelerden toplu hayat 
görüşüne ve insan anlayışına 
ağırlık verdiği görüldü. G elenek
sel değerlerle yenilik taraftarları
nın çatışmalarını yansıtan, kla
sik tarzda yazdığı altı oyunu ile 
hikâyelerinin bütünlük teşkil e t
tiği söylenebilir. Bir bakıma da 
hikâyelerinin aktüel ve dolayı
sıyla zamanla unutulacak yanla

rını, sosyal ve politik hayatın çe
şitli unsurlarını daha çok oyun
larında kullandığını, bazen da 
gazete yazısı olarak yazdığını gö
rüyoruz.

Haldun Taner, arkadaşlarıyla 
birlikte çıkardıkları, ancak altı 
sayı yayınlanabilen Küçük Dergi 
yanında, Oyun adında bir dergi 
daha çıkararak, Üniversitelerde 
tiyatro araştırm aları yapacak 
kürsüler kurulması fikrini savu- 
nur(1954).

Çağdaş hikâye ve 
tiyatromuzun öncüsü

1961’den sonra yazdığı hikâ
yelerinde giderek aktüaliteden 
koparken, tiyatro eserlerinde ak
tüel ve politik olanı farklı bir an
layışla sahneye getirdiği görüldü. 
Epik türde yazdığı beş oyun, ev
renseli günün içinde ve sosyal 
olaylarda ele alır. Kabare eserle
ri ise, aktüel politikayı günün 
içinde yakalamaya ve çarpık iliş
kilerdeki temel yanlışlıkları yan
sıtmaya çalışır; o yüzden de bir
birinden bağımsız tablolarla ge
lişirler. İkisinde de göstermeci 
tiyatronun açık biçim özellikle
rinden ve geleneksel tiyatromu
zun anlatım biçimlerinden fay
dalanılır. Her oynanışında de
ğiştirilen epik oyunları, her gece 
yeni esprilerle zenginleştirilen 
ve çarpıcı hâle getirilen kabare 
oyunları, özel ve ödenekli tiyat
roların en yetenekli oyuncuları 
ve yönetmenleri tarafından sah
nelendiği için, büyük seyirci k it
lelerine ulaştırıldı ve yurt dışın
da en çok temsil edilen Türk 
eserleri haline geldi.

Epik tarzda yazdığı Eşeğin 
Gölgesi (1965) adlı oyunu Şehir 
Tiyatroları’nda oynanırken, bazı

imalarından ötürü aktüel politi
kayla ilgili olarak, bir partinin 
propagandasını yapıyor iddiasıy
la yasaklandı ve sonra başka bir 
özel tiyatro tarafından sahnelen
di. Zilli Zarife (1966) de önceki 
gibi ortaoyunundan faydalanıyor 
ve burjuva tipi ahlâk anlayışını 
eleştirerek, namus kavramının 
ne tür istismarlara yol açtığını 
anlatıyordu. Bunu daha önce 
Tuş adlı hikâyesinde denemişti. 
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı 
(1 9 6 9 )’nda Türk tiyatro tarihini 
bir tercüme eser çevresinde an
latırken oldukça başarı gösteri
yordu. Bununla hem Türk Dil 
Kurumu’nun Tiyatro Ödülü 
(1 9 7 2 )’nü hem  de ikinci oyna
nışında Sanatseverler Derne- 
ği’n in  1972-73, döneminin En 
İyi Yerli Oyun ödülünü kazanan 
Haldun Taner, çağdaş Türk ti
yatrosunda Muhsin Ertuğrul ka
dar önem verilen ve eserleri bü
tün tiyatrolar tarafından oyna
nabilen  ik in ci büyük tiyatro 
adamı oldu.

Bu arada M illiyet gazetesinde 
yazdığı haftalık  köşe yazıları, 
sohbet, dizi yazıları ve gezi not
ları ile büyük bir okuyucu çevre
sine sahip oldu. Ölürse T en  Ölür 
Canlar Ölesi Değil, genel başlığı 
ile yazdığı ve kitaplaştırdığı 
portreler ile Hak Dostum Diye 
Başlayım Söze adıyla yayınladığı 
sohbetler ve televizyon konuş
maları Haldun Taner adını geniş 
kitlelere benimsetti. Kültür Ba
kanlıkları toplantılarında ve ko
misyonlarında görev aldı, gazete 
yazılarıyla ekoloji, çevre sağlığı 
ve kaybolan eski kültürümüz ko
nusunda yönlendirici bilgiler 
verdi, kitapları birbiri ardına ye
niden basıldı. Bu arada fıkraları 
da derlendi, kitaplaştı.

76 Ümran-Temmuz -2005
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


HALDUN TANER / MİYASOĞLU

Bu Şehr-i İstanbul ki ve Dün 
Bugün gibi kabare eserleri, De- 
vekuşu Kabare Tiyatrosu’nu ve 
oyuncuların bütün kültür çevre
lerine tanıttı ve benzeri eserlerin 
yaygınlaşmasına yol açtı. Böyle- 
ce geleneksel tiyatromuzun an
latım biçimleri, yalnız oyuncu
luk tekniği açısından değil, oyun 
yazarlığı yönleriyle de benim 
senmeye ve yeni denemeler ya
pılmaya imkân verir bir hâle gel
miş oldu. Gözlerim i Kaparım 
Vazifemi Yaparım (1 9 7 4 )’daki 
epik tarzla O rta Oyunu Karagöz 
dilinin epik teknikle birleştiril
mesi denemesi ilkti ve bunu ide
olojik bir tavrın dışında gerçek
leştirmesiyle de önemliydi.

Haldun Taner’in  eserlerinde 
sosyal temalar, mizah, hiciv ve 
yergi tonlarıyla verilmiştir ama 
ideolojik bir tavra girilmemeye 
özen gösterilmiştir. Yanlış ve 
çarpık şartlandırmalar, sahtekâr
lığa alet edilen değer yargıları 
eleştirilmiş ama bunun başka bir 
toplum düzeni için  değil, de
mokratik uygulamaların ve in
san ilişkilerinin düzeltilmesi için 
yapıldığı da sık sık belirtilmiştir. 
Batılı ve medeni bir toplumun 
aksayan yanlarını, körü körüne 
eski ve gözü kapalı taklit çabala
rını eleştiren bir hüm anist tavır, 
hikâyelerinde ve ilk oyunlarında 
görüldüğü gibi, epik ve kabare 
eserlerinde de başlıca tez halin
de ortaya konmuştur.

Gezi yazılarında ve fıkrala
rında, gezdiği, gördüğü ülkeler 
ve insanlar, Osm anlı toplumu- 
nun son devir kültürünü özüm
lemiş ve batıyla temasın tecrü
belerini yaşamış bir şuurun dik
katleri olarak yansıtılmıştır. Bir 
İstanbul efendisinin incelik li 
anlatımı ile, ele aldığı sosyal ve

kültürel meselelere bize özgü ve 
sıcak bir üslûpla yaklaşmış, ko
nuştuğu her konuda kendini 
dinletmesini bilmiştir.

Tiyatro Yazarları Demeği’nde 
ve Pen Kulübü toplantılarında ti
yatro yazarlarının meselelerine 
sahip çıkmış ve Türk edebiyatını 
yurt dışında temsile çalışmıştır. 
Kültür Bakanlığı konusundaki 
yayınları da etkili olmuştur.

Evrensele giden yolun yerli 
ve millî konulardan geçtiğini sık 
sık savunmuş, fikir ve sanat hür
riyetini engelleyen sansürün sa
natçıdan çok iktidarları zor duru
ma soktuğunu ve h iç bir sanatçı
nın iktidarın ‘hınk deyicisi’ ola
mayacağını ısrarla belirtmiştir. 
Kültür ve sanatımızın bize özgü 
bir üslup kazanması için ortaya 
koyduğu eserlerle savunduğu gö
rüşleri birbiriyle bütünleşen en
der sanatçılarımızdan biridir. 
Doğumunun 90. yıl dönümünde 
örnek yanlarıyla ve elbette ha
yırla anılmasında fayda var.

Haldun T aner’in çoğu zaman 
humorla ifade edilen mizah duy
gusunu en iyi ifade eden şey, k o 
nik bakış açısıdır. Bunu en çar
pıcı yönleriyle, aktüel ve politik 
taşlamalara kadar geliştirdiği ka
bare oyunlarında çok etkili bir 
tarzda görüyoruz. 1972 yılında 
oynanan Dün Bugün adlı kaba
reden aldığımız aşağıdaki Viya
na Tablosu, onun sanatçı tavrını 
ve geleceğe seslenen yönünü en 
iyi yansıtan örneklerden biridir: 

“Viyana Fatihi Yeniçeri ile bu
gün Viyana’da çöpçülük yapan iş
çinin hayalî konuşması :

Ç Ö P Ç Ü  - Senin adın ne? 
Y E N İÇ E R İ - Hüseyin oğlu 

Haşan. Ya senin?
Ç Ö P Ç Ü  - H aşan oğlu H üse

yin. Ula bu ne acaip kılıktır, nedir

bu böyle yahu?
YEN İÇERİ - Kanuni Sultan 

Süleyman efendimizin serdengeçti- 
leri böyle giyinirler.

Ç Ö PÇ Ü  - H a anladım, sen 
F aschinge geldin Viyana!ya.

YEN İÇERİ - Sen ne saçmalar
sın bre zevzek, biz fütuhata geldik 
buraya.

Ç Ö P Ç Ü  - Kim getirdi sizi?
YEN İÇERİ - Serdarı Ekrem  

Kara M ustafa Paşa.
Ç Ö PÇ Ü  - Bu yeni bir turizm 

acentası olacak. Biz G erm ain  
A ir’le geliriz■ Dolmuş uçağı 170 
M arka.

YENİÇERİ - Sen hiç tarih kita
bı okumadın galiba? Piyade gülbang 
çekip kuvveti bazu edip yürüdüğün
de, asakiri sipahiyan kanatlanıp kâ
firi mahkûm dört bir yandan ihâta 
eylediğinde, sen nerede idin?

Ç Ö P Ç Ü  - Ben Tophane’de İş 
Bulm a Kurumu’nda kuyruktay
dım. Ya sen neredeydin?

YEN İÇERİ - Bin atlı akınlar- 
da çocuklar gibi şendik.

Bin atlı o gün dev gibi bir ordu
yu yendik.

Ç Ö P Ç Ü  - Biz atı da, tarlayı 
da sattık. Buraya geldik.

Y EN İÇER İ - N e işin var, niye 
geldin buraya?

Ç Ö P Ç Ü  - Çalışıp para kazan
maya.

YEN İÇERİ - N e iş görürsün?
Ç Ö P Ç Ü  - Çöpçülük ederim  

aha gâvurun pisliğini temizlerim 
dört bin şilinge.

YEN İÇER İ - Hey senin sülâ
lene, ceddine...

Ç Ö P Ç Ü  - U la oğlum ne küfür 
ediysin. Ben mi getirdim bu hâle? 
H em  çalışmak ayıp mı?

YEN İÇER İ - Çalışmanı anla
dık da hiç değilse Viyana’ya gelme- 
seydin, benim bayrak diktiğim yer
de sen çöpçülük etmese idin .” m
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KONGO'NUN UNUTULMUŞ 
MÜSLÜMANLARI ARASINDA

KÂNİ TORUN

K ongo Demokratik Cum
huriyeti yada eski adıyla 
Zaire A frika’nın yüzöl

çümü en büyük ülkelerinden b i
ri. Toplam  yüzölçümü Türki
ye’n in  3.5 katı civarında. A fri
k a 'n ın  ortasında yer alıyor ve 
batıdan küçük bir toprak parça
sıyla A tlan tik 'e  açılıyor. Top
lam nüfusu 50 milyon. Şimdi di
yeceksiniz ki bu Kongo da nere
den çıktı. Doğrusu diğer bütün 
irtibatlarımız gibi bu da internet 
aracılığıyla başladı. Halen yöne
ticisi olarak çalıştığım Doctors 
Worldwide (Yeryüzü Doktorla
rıma internet sitesi aracılığıyla 
haftada ortalama 1-2 yardım is
teği gelir. Bunlardan bir kısmı 
kişisel olduğu için ilgilenmeyiz 
ancak kurumsal düzeyde olanla
ra bizim standart questionna- 
ire(soru formu)’ı gönderip önce 
bir bilgi isteriz.

Kongo'dan 2.5 yıl önce böy
le bir kurumsal yardım isteği gel
di. Gönderen kişinin ismi de 
müslüman ismiydi (C ibril), ben 
de ona bizim formu gönderdim. 
Kısa bir süre sonra form doldu
rulmuş olarak geri geldi. Ne ya
lan söyleyeyim daha ilk okuyuş
ta bu kişilerle iş yapılır kanaati
ne vardım. A ncak tabii oraya

önce durumu öğrenmek için  
temsilci gönderdik, onun rapo
rundan sonrada yavaş yavaş ça
lışmaya başladık. Sonra bir dok
tor arkadaşımız gönüllü olarak 
orada 1 ay çalıştı onun olumlu 
izlenimleri sonrasında çalışmala
rımızı artırdık. Şimdi elhamdü
lillah yeni yaptırdığımız sağlık 
merkezi bitmek üzere, onun ha
ricinde ana-çocuk sağlığı mer
kezleri açıyoruz, sünnet yapıyo
ruz. Bunları anlatmamın sebebi 
faaliyet reklamı değil meselenin 
daha iyi anlaşılmasına katkıda 
bulunmak. Şimdi gelelim benim 
ziyaretime. Ben Lubumbashi'ye 
(Kongo’nun ikinci büyük şehri, 
bölgenin de ana merkezi) bir 
hafta süren bir ziyarette bulun
dum.

İlk sürprizi uçakta yaşadım. 
Kenya havayolları uçağına bi
nince uçakta havayolu dergisini 
okumaya başladım, derginin adı 
“Msafiri” Swahili dilinde bir ke
lime, anlaşılacağı gibi misafir de
mek. Hostese bu ne anlama geli
yor dedim yolcu anlamına dedi. 
Daha birçok Sw ahili kelim e 
Arapça orijininden dolayı bizim 
tarafımızdan anlaşılabiliyor (sa
fari de sefer yani seyahat de
mek). Swahili bütün doğu A fri

ka ve orta Afrika bölgesinde ko
nuşulan yerli dili. İçinde birçok 
Arapça kelime var. Lubumbashi 
1.2 milyon nüfuslu bir şehir an
cak tipik bir Afrika şehri. Hal
kın büyük çoğunluğu baraka gibi 
evlerde(genellikle 1 odalı) yaşı
yor. Sokaklar çocuk dolu, yollar 
delik deşik, sadece merkezde bir 
iki asfalt yol var diğerleri toprak. 
Burada tropikal iklim hüküm 
sürdüğü için 6 ay yağışlı 6 ay ku
rak geçiyor. Yağış mevsiminde 
yollar toprak olduğu için  araba
lar çok zor gidiyor, ancak 4x4 
arabalar gidebiliyor. M aalesef 
dünyanın en fakir bölgesinde en 
pahalı arabaları kullanmak zo
rundasınız yoksa bir yere gide
mezsiniz. Özellikle kırsal bölge
de yaşayanlar en temel ihtiyaç
larını bile karşılamakta zorluk 
çekiyorlar sırf bu ulaşım mesele
si yüzünden.

Kongo'da 1997 den beri iç 
savaş var şimdilerde barış yaptı
lar ancak yinede kuzeydoğu böl
gesinde çatışmalar var. şimdiye 
kadar iç savaşta 3.5 milyon in
san olduğu tahm in ediliyor(sa- 
dece kurşunla değil savaş yüzün
den açlık ve hastalıklar sebebiy
le) Bölge bir maden hâzinesi an
cak bu onlara mutluluk yerine 
gözyaşı getiriyor. Batılı şirketler 
önceleri kendilerine itaat etme
yen yönetimleri paralı askerler 
aracılığıyla devirip işbirlikçi hır
sızları göreve getirdiler. Bunun 
bir örneği Kongo'nun ilk başba
kanı Patrice Lumumba'nm dev
rilmesidir. Lumumba bir Afrika 
milliyetçisi ve sıkı bir sömürge
cilik karşıtı idi. Onu komünist 
diye karalayıp paralı askerler
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yardımıyla devirdiler. Ö nce Lu- 
bum bashrde bir binaya hapse- 
dip (bizim yeni yaptırdığımız 
sağlık merkezine 100 metre me
safedeki bu bina önünde hatıra 
fotoğrafı çektirdim) sonra da öl
dürdüler. Yerine de Mobutu diye 
bir hırsızı getirdiler. Mobutu sa
dece K ongo'nun m adenlerini 
batılı şirketlerin sömürüsüne aç
makla kalmadı aynı zamanda ül
ke kaynaklarını soyarak kendisi 
ve avanesine a it Fransa'daki 
banka hesaplarına aktardı. 1997 
yılında devrilene kadar toplam 2 
milyar dolar civarında bir kay
nağı batı bankalarındaki hesap
lara aktardığı tahmin ediliyor. 
Kişi başına düşen milli geliri 100 
dolar olan bir ülke için bunun 
ne kadar büyük bir rakam oldu
ğunu tahm in edebilirsiniz.

Şimdi batılı firmalar taktik 
değiştirip savaş ağalarını (war-

lord) kullanıyorlar. Yerli despot
lar etraflarına topladıkları ve el
lerine silah verdikleri milisleri 
doyurmak için kıymetli maden
leri kaçırıp batılı firmalara ucuza 
satıyorlar. O nlar silah parası bu
luyor batılı firmalar da ucuz ma
den. İnsanların kanı üzerinden 
batı firmaları semiriyor. Özellik
le Belçika, İsviçre ve İngiliz fir
maları en çok bu işleri yapıyor. 
Bu ülkeler de lafa gelince insan 
hakları şampiyonluğu yaparlar. 
İnsanın doğrusu midesi bulanı
yor bu ikiyüzlülükleri görünce.

Lubumbashi'nin içinde bu
lunduğu Katanga bölgesi yakla
şık 500 bin kilometrekare yani 
Türkiye'nin üçte ikisi kadar ve 
10 milyon insan yaşıyor. Bunlar
dan yaklaşık 2 milyonu müslü- 
man. Müslümanlar burada tam 
anlamıyla sahipsiz dürümdalar. 
Ülke çoğunluğu Hıristiyan, dev

let hiçbir şekilde müslümanlara 
yardım yapmıyor. İmamların ge
çimi için gereken parayı müslü
manlar aralarında toplayıp veri
yor. A ncak zaten kendileri yiye
cek ekmek bulamayan bu insan
lar ne verecekler de imamlar ge
çinecek. Herkes başının çaresine 
bakmak zorunda. Bu durumda 
din hizmetleri yapılamaz duruma 
gelmiş. Merkezde 7 tane cami 
var. bütün bölgede de 100 kadar. 
A ncak çoğu Cuma dışında açık 
değil çünkü imamlar kendilerini 
geçindirmek için çalışmak zo
runda. Hasılı tam bir sahipsizlik 
hali. Kenya ve Tanzanya gibi ül
kelerde Araplar eliyle bazı faali
yetler yapılmış ancak buraya ge
len olmamış.

İnsanlar okumak için  bir 
Amme cüzü bile bulamıyor. Ö te 
yandan misyonerler cirit atıyor. 
Uçakta giderken de gelirken de
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yanımda Amerikalı misyonerler 
vardı. T a  O hio 'dan, Seattle' dan 
kalkıp misyoner faaliyeti için 
gönüllü olarak çalışmaya gelmiş
ler. Misyonerler burada hastane 
ve okul açıyor. H atta  Lubumbas- 
hi'de Evanjelik üniversitesi bile 
açmışlar. Hasılı onlar çalışıyor. 
Biz ne yapıyoruz?

Biz orada sağlık çalışmalarına 
başlayınca din hizmeti alanında
ki ihtiyacı da görüp bu konuda 
bir şeyler yapmak istedik. Hayır
sever desteği ile 15 tane Kuran 
kursu açtık. Hem hocalara (on
lar muallim diyor) düzenli bir 
aylık hem de çocuklara üst baş 
ve ufak tefek yiyecek almak su
retiyle bir yardım faaliyeti baş
lattık. Cam ileri aynı zamanda 
kurs olarak kullanıp işlevsel hale 
getiriyoruz. Bu 15 kursta şimdi
lik 600 ’e yakın talebe Kuran öğ
reniyor. Amacımız kurs sayısını 
daha artırıp müslüman çocukla
rını h iç olmazsa kendi dinlerini 
öğrenir hale getirmek. Bu kurs

ları ziyaretimizde çocuklar Ku
ran okudular, doğrusu benim  
için çok duygulu anlardı. A fri
k a 'n ın  ortasında tabiri caizse kuş 
uçmaz kervan geçmez yerlerde 
(bazıları gerçekten öyle yerlerde, 
saatlerce gittik kursu görmek 
için) K ur'an tilaveti duyunca 
heyecanlanmamak elde değil.

Enteresan bir şekilde bu 
kurslara bir kısım Hıristiyan aile 
çocuğu da katılıyor. Biraz üst baş 
verdiğimiz, doyurduğumuz için 
biraz da birşey okusun diye gön
deriyorlar. Bu bir anlamda bun
ların Hıristiyanlığının ne kadar 
yüzeysel olduğunu gösteriyor, 
demek ki müslümanlar çalışsa 
çok şey değişecek. Çocuklar ya
rım gün Kuran'a geliyor yarım 
günde devlet okuluna gidiyorlar. 
Böylece resmi eğitime de devam 
ederek bir meslek sahibi olabilir
ler.

Burada bir de hocalardan 
bahsedeceğim. Hocaların hepsi 
Arapça biliyor (çoğunluğu T an 

zanya'da eğitim görmüş). Ben
den Arapça fıkıh (Hanefi yada 
Şafi), siyer ve gramer kitabı iste
diler. Ayrıca tabii elifba ve am
me cüzü. İnşallah bu konuda 
Türkiye'deki müslümanlar des
tek olurlar. Hepsi Arapça konu
şabiliyor (biz Türkler'de bir sa- 
katllık var, herhalde o kadar za
man Arapça okuyup ta konuşa
mayan bir biz varız, her yerde 
hocalar Arapça konuşabiliyor
lar).

H ani Türkiye'de gazeteler 
sık sık açlık sınırı diye rakamlar 
yayınlarlar. Burada açlığın sınırı 
yok, kendisi var. insanlar bir ra
mazanı sadece günde bir kere o 
da mısır unundan yapılmış bir 
çorbayı yiyerek yada bir kuru ek
mek yiyip tutuyor. Sokaklar sa
hipsiz yetim çocuk dolu. Kimse 
kimseye yardım edecek durumda 
değil. Devlet doktora ayda 10 
dolar maaş veriyor.. İç savaştan 
dolayı ekonomi iflas etmiş, her- 
şeyi dışarıdan alıyorlar herşey 
ateş pahası. Bütün devlet me
murları geçinmek için ikinci iş 
yapıyor.

Devlet askerlere para ödeye
mez hale gelmiş. Askerler de ge
celeri şehirlerarası yollarda ara
baları durdurup soygun yapıyor. 
Bizim de başımıza geldi 2 araba 
gece şehirlerarası yolda giderken 
bizim arabayı durdurmak istedi
ler biz durmadık arkamızdan ge
len araba durunca onları soydu
lar, fotoğraf makinesini aldılar, 
maalesef çektiğimiz fotoğrafların 
bir kısmı öyle gitti.

Daha anlatacak çok şey var 
ancak en önemlisi o bulunduk
ları nâmüsait şartlara rağmen in
sanların şevklerini, heyecanları
nı ve dini gayretlerini kaybet
memiş olmaları, hala büyük bir
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ümitle çalışmaya devam etm ele
ri kayda değer. Doğrusu bir Tür
kiye'de ve diğer yerlerdeki müs- 
lümanları birde onlara bakınca 
utanç duydum. Hele de hem gi
dişte hem de gelişte uçaktaki 
misyonerleri görünce bu duygu 
daha da arttı. Biz kısır çatışma
larla bir birimizi yerken orada bir 
kıta bizden çalınmak isteniyor. 
Eminim bu satırları okuyan Ü m 
ran  okuyucuları da benim duy
gularımı paylaşır. A llah 'a  ema
net olun. a

DOCTORS WORLDWIDE (YERYÜZÜ DOKTORLARI)
Doctors W orldw ide ( Yeryüzü Dok
to rla rı) Nisan 2 0 0 0 'd e  kuru ldu . 
Ekim 2001 'de  de İng iltere 'de  yar
dım  kuruluşu olarak resmen kayıt 
oldu. Kuruluş batıda yaşayan m üs- 
lüman doktorlar tarafından kuruldu. 
Halen merkezi İngiltere M anches- 
ter'da. Kuruluşun yönetic ileri m üs- 
lüman olmasına rağmen gönü llü le 
rin in  yarıya yakını müslüman değil. 
Kuruluşun C.E.O’luğunu (genel yö
netmen) 2001 yılından beri Dr Kani 
Torun yapıyor.

Kuruluş din, d il, m illiye t yada 
p o litik  farklılık lar gözetmeden u lus
lararası olarak sağlık yardımı yapı
yor. Yardım çalışmaları şuana kadar 
dört kıtada devam ediyor.

A fganistan 'da ABD müdahale
s in in  hemen akabinde Zabul eyale
tinde bir hastaneyi yenileyip  yakla
şık b ir buçuk yıl işleten Yeryüzü 
Doktorları ş im di Kandahar Tıp Fa
kültesi ile anlaşma yaptı ve tıp eği
tim i vermek üzere buraya doktorlar 
gönderecek. H ind is tan 'da  deprem 
sonrası çalıştı, halen fakir çocukları 
sünnet ettiriyor. F ilis tin 'd e  psiko lo -

jik  travma eğitim i verdi. İnguşetya '- 
da yardım klin iğ i işletti ve ps iko lo 
jik  travma kursu düzenledi. Koso- 
va 'da  b ir yardım kuruluşunun iş le t
tiğ i klin iğe gönüllü  doktor gönderi
yor. Makedonya'da Üsküp’te b ir k li
nik işletti ve yerli doktorlara devret
ti.

A frika 'da  Sierra Leone'de iç sa
vaşta talan edilen b ir hastaneye tıb 
bi ekipman yardımı gönderdi. Kon
go demokratik cum huriyetinde Lu- 
mumbası şehrinde İki y ıld ır faaliyet
te. Burada faal b ir yardım k lin iğ in i 
destekleyen DWW yeni hastane b i
nası yapmaya başladı, yeni hastane 
temmuzda faaliyete geçecek. Yine

burada b ir başka şehirde (Kamina) 
doğumevi yaptırıyor. Ayrıca fakir 
çocukları sünnet e ttiriyo r (şimdiye 
kadar 14 000 civarında fakir çocuk 
sünnet e ttirild i.)

Tsunami sonrası Sri Lanka ya 
sağlık ekibi gönderdi. Ekip Sri Lan- 
ka'n ın  doğusunda m üslümanların 
çoğunlukta olduğu Kalmunal böl
gesinde çalıştı.Halen orada 2 tane 
sağlık merkezi yapmak üzere sağlık 
bakanlığı İle anlaşm a imzaladı. 
Merkezler 6 ay sonra sağlık bakan
lığına deverdilecek. Sudan'da faali
yete başlayan Yeryüzü Doktorları 
Darfur'a Türk doktorlardan oluşan 
b ir sağlık ekibi gönderdi. Yeryüzü 
D oktorlarıG uatem ala 'da b ir yardı 
k lin iğ in i destekliyor ve oraya gönül
lü doktorlar gönderiyor.

Doctors W orldw ide 2004 yılın 
da Yeryüzü Doktorları adıyla Türki
ye 'de şube açtı. Kurucu başkanı Dr. 
Ahmet Ö zd e m ir, şube başkanlığını 
halen Dr. Ihsan Karaman yürütüyor. 
Daha fazla b ilg i iç in  www.doctors- 
w orldw ide.org s itesin i ziyaret ede
bilirs in iz.
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Kahire Kitabı
Fatih Okumuş

Elveda Ankara
Sakine Akça

Rotterdan İslam 
Üniv. Öğretim görevlisi 
Fatih Okumuş’ un Mı
sır’da öğrenciyken tut
tuğu anı-notlarından 
oluşuyor.

Kahire Kitabı Necip 
Mahfuz, Muhammed 
Umra, Haşan Hanefi, 
Seyyid Sabık, Fehmi 
Şinnavi, Fehmi Hüvey- 
di, Mustafa Meşhur, 
Muhammed Gazali, 
Zeynep Gazali, Haşan 

el-Benna gibi aydınların Türkiye’de bilinmeyen 
yönlerini de içeriyor. Müslüman coğrafyadaki ben
zerlikler ve farklılıkları İslamcı ve laik aydınlar üze
rinden anlamlandırmamıza olanak sağlıyor. Kahi- 
reyi anlatan notların bu kadar kısa olmaması ve 
daha derinlikli olması gerekiyor. El-Ezher’de oku
muş yada bir süreliğine de olsa Mısır’da ikamet et
miş olanların Mısır’ ın havasını ve ruhunu yansıtan 
eserler ortaya koymasını gerekliliğine işaret fişeği
olarak da görülebilecek Kahire Kitabı’nda Fatih
Okumuş Nilüför Göle ile ilgili şu 'kıssa’yı anlatır
(Kahire’de Nilüfer Göle’ye Üstaze Nilüfer” olarak hi
tap ediliyormuş) "Nilüfer Hanım’ ın bir huyu var. 
Muhatap olduğu insanlara göre kendini, tavrını, 
kılık kıyafetini değiştirmez. Oysa bazı araştırmacı
lar, muhataplarıyla daha yakın ve sıcak ilişkiler ku
rabilmek bahanesiyle onların daha çok hoşlarına 
gideceğini tahmin ettikleri bir kıyafet ve tavra bü
rünürler. Nilüfer Hanım Muhammed Umara’nın evi
ne her zamanki kıyafetiyle gitti. Oturduk, sohbete 
başladık. Bir yandan sohbeti kasete kaydediyoruz, 
bir yandan da ben tercüme yapıyorum. Ortak bir 
dilleri yok. Umara’nın oturması kalkması, tavırları 
asalet ve sadelik içinde. Evinde bir ruh var. Nilüfer 
Hanım bundan etkileniyor. Üstada gittikçe daha 
fazla saygı duymaya başlıyor. Önce dizleri birleşi- 
yor. Bir süre sonra elleri dizlerinin üstüne gidiyor, 
büyük bir hürmetle dinliyor Umara’y ı.”

Fide Yayınları

Ankara’da bir öğrenci evinde başlayıp Kon
ya’da Zümrüt apartmanının çöküşüyle sona eren, 
yaşadığımız zaman diliminde örneğine pek rast
lanmayan çok özel bir arkadaşlığın çileli ve feda
karlıklarla dolu bir hayatın gerçek hikayesi Elveda 
Ankara... Kaybettiği arkadaşını kırık kanatlı kuş 
olarak tanımlayan Sakine Akça arkadaşının çocuk
luğunda başlayarak hayatını kesitler halinde sunu
yor. Yaşanmış bir hayatın hikayesinde modern pe
dagojik tasarım içinde başörtülü olmanın güçlükle
rinin sadece üniversitede başlamadığını da okuyo
ruz: "Okul idaresi, Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramında giyilmek üzere talebe kızların ölçüleri
ni alarak onlara şort diktirmişti. Ablalardan birisi 
"Bu kılıkla gitmemiz hiç doğru değil, gitmeyelim” 
dedi. "Atarlarsa atsınlar, bu şekilde nasıl insanların 
karşısına çıkacağız? Üstelik hiç giymediğimiz bir 
şeyi neden giydirmek istiyorlar?” Allah Safiye Ha- 
nım ’a rahmet etsin.

Akıntıya Kürek Çekmek
Kevser Topkar Teızioflu

"Çile çeken tüm 
başörtülülere...” ithaf 
edilen Akıntıya Kürek 
Çekmek "Bizim Hika- 
yem iz”e nihilist, fe
minist istikametsizlik- 
lere sapm adan bir 
katkı yapıyor. Başarı
nın kutsanmasına ça
balam anın önemine 
bir vurgudur. Beya- 
zıt’ ı Cağaloğlu, Üni
versite ve yaşanmış
lık... Ankara’da özel 
bir radyoda yaptığı 
çocuk programlarıyla tanınan Kevser Topkar Terzi- 
oğlu, çocuk yazını alanında da ürünler vermeye 
başladı, çocuklara yönelik kitaplarda merkezin ya
zarlarının dışında nitelikli eserlerle karşılaşmak hep 
bizim hem de çocuklarımız açısından çok önemli...

Fide Yayınları
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YAYINA HAZIRLANAN KİTAPLAR YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Modern Dünya Sistemi
ImmaaielWallersteiH_________________________
The Modern World System yayınlandığı 1980’den bu 
yana Avrupa Dünya ekonomisinin ve genel olarak ka
pitalizmin doğasını anlamak açısından inkar edilme
yecek katkılar sunan bir eser. Metropolleşmenin süreç
leri, sömürgecilik vb. büyük dönüşüm süreçlerini anla
mak, özgürlükçü bir dünyanın inşa edileceği şartları 
anlamak, sosyal bilimlerin dar sınırlılıklarından kurtu
larak çok disiplinli bir okumaya tabi tutarak adacıklar
dan kurtulmakla mümkün. Modern Dünya Sistemi’nin 
yanında Wallerstein’ in diğer yapıtları da çok önemli 
okunması ve tartışılması gerekli. Ama Mustafa Özel’in 
de vurguladığı gibi "Avrupa-merkezci” bakış ıskalan
mamak kaydıyla.

Pınar Yayınları

Bilim Felsefesi Üzerine
Selçuk Kütük

Modern bilimin, kendi dışımızda bulunan fiziki dünya
yı objektif olarak tanımladığı ve onun gösterdiğinden 
başka bir bakış açısının söz konusu olamayacağı iddi
ası şüphe ile karşılanmalıdır. Modern bilim anlayışı, al- 
ternatifsizliğini bu bilimi üreten medeniyetin elinde 
tuttuğu iktisadi, teknolojik ve askeri gücünden almak
tadır. Böylece batı, elindeki bu güç sayesinde diğer 
medeniyetlerin farklı bir iktisadi sistem veya bilim an
layışı oluşturmasının önüne geçerek kendini dayat
maktadır. Batının özellikle evrensellik ve küreselleşme 
ismi altında kendi değerlerini tek ve alternatifsiz ola
rak sunma gayreti Capra, Feyerabend ve Guenon gibi 
yine batılı düşünürler açıkça tarafından tenkit edilir
ken apologist ve batı karşısındaki kompleksini üzerin
den atamayan, kötü bir kopya olmaktan bile uzak ba
zı bilim çevrelerinin kayıtsız şartsız teslim olmaları 
üzüntü vericidir.

Bu kitabın amacı matematik-fizik felsefesi ve zihin 
felsefesi gibi daha ileri çalışmalara zemin hazırlayıcı 
temel bilgileri vermektir. Bu sebeple bilim felsefesinin 
en kritik başlıkları seçilerek irdelenmiştir.

Doğrulama-yanlışlama ve indüksiyon-dedüksiyon 
üzerine eleştiriler, mantıksal-deneysel imkanlılık, tabi
at kanunlarının zorunluluğu, mantıksal pozitivizm, 
Turing makinesi ve Turing testi, bilgi-bilinç ilişkisi, bi
lince dair modeller, bilim-akıl ilişkisi, aklın sınırları, 
yapay zeka, tele-ulaşım makinesi, analitik-sentetik 
ayırımı, kendinde kanıtlı oluş (self-proved), olgusal ve 
mantıksal doğruluk gibi konular üzerindeki tartışma
ları kitabın muhtevasında bulabilirsiniz.

Açılımkitap

Richard Faik, Dünya Düzeni Nereye? Metis 
yay.

Mukadder Erkan, Samuel Beckett, Çizgi 
yay.

Galip Baldıran, Pierre Loti ve Oryantalist 
Söylem, Çizgi yay.

Duran Şeriati, Gözaltında Özgürlük, Ekin 
yay

M. Emin Ay, Ailede ve Okulda İdeal Din 
Eğitimi, Bilge yay.

Hüsamettin Çetinkaya, Batı’yı Anlamak, 
A-ralık yay.

Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek, Me
tis yay.

İhsan Deniz, Buz ve Fire, Hece yay
Gürsel Aytaç, Edebiyat ve Kültür, Hece, yay.
Ahmet Öncü-Orhan Tekeloğlu-Şerif Mar

din’e Armağan, İletişim yay.
Ali Akyıldız, Anka’nın Sonbaharı, İletişim 

yay.
Nizan Önen, İki Turan, İletişim yay.
Ali Birinci-İsmail Kara, Sıbyan Mektepleri, 

Dergah yay
Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun, 

İletişim yay.
Adem Yakup, İslam ve Budizm, Güneş yay.
Bekir Urfalı, Ateşin Düştüğü Yerden, TYB 

Şanlıurfa Şubesi yay.
Ali Şeriati, Ali, Kent yay.
M. Emin Yıldırım, İnsani İlişkilerde İlahi 

Ölçü, Kalem yay.
Ayız Karnı, Ümitsizlikten Korunmak, Polen 

yay.
Ahmed Ferid el-Mısrî, Son Nefeste, Polen 

yay
Enes Kasımoğlu, Risale-i Nurdan Görüşler, 

Yıldırım ajans
Nazrul İslam, Evet Adım İsyan, Fide yay.
Herodot-Beydebâ-Mevlanâ, Dost Görünen 

Düşman, Kaknüs yay.
Jim Mars, Gizli Dünya İmparatorluğu, Tru- 

va yay.
George Soros, Amerikan Üstünlüğü Hayali, 

Truva yay.
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Y A N S I M A L A R

İMŞİ BASRA İMŞİ!

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

G eçtiğimiz aylarda Ceza- 
yir devlet başkanımn 
Osmanlı D evleti hak

kında söylediklerini okuyunca, 
A li U lvi Kurucunun meşhur Ku
düs müftüsü Em in el-Hüsey- 
n i’den aktardığı bir hatıra aklı
ma geldi.

“F ilistin  müftülüğü yapmış 
olan bu zatla M ısır’da kaldığı 
müddet zarfında seyrek olarak 
görüşme imkanımız oluyordu.

Bir gün Şeyh Em in el- Hü- 
seyni’n in  mutlaka Şeyhülisla
m ın ziyaretine geleceği haberi 
gelir. Mustafa Sabri Efendi, her 
misafirde olduğu gibi, bizi çağır
tarak bu değerli sohbetlere işti
rak etmemizi sağlardı...Mustafa 
Sabri Efendi misafirine hitaben 
“Efendim, ben ancak cumaya ç ı
kıyor ve bu talebeleri Ravak’ul 
Etrak’ta ziyarete gidiyorum. Siz 
dünyanın içindesiniz, buyurun 
anlatında dinleyelim” deyince 
Şeyh Hüseyni şöyle buyurdular;

- H itler’le üç defa görüştüm. 
Arap ve İslam alemi hakkında 
sualleri oldu. A rap  alem inin İn- 
gilizlerden şikayetleri nedir ? İn 
giliz sultasından kurtulunca ne 
yapmak istiyorlar ? Alm an hü
kümeti bu durumlarda nasıl ha
reket etmelidir ?’

Emin el-Hüseyni

Osmanlılardan bahsederken 
gözlerim yaşarmış ki, bunu farke- 
den Hitler hemen sordu ‘Ecdadı
nız Türk müydü’

-Türk değilim ama, OsmanlI
ları ecdadımdan daha çok seve
rim. Onlar olmasaydı, bundan 
beş yüz sene evvel İngilizlerin 
hakimiyetinde olacaktık. Endü
lüs’ün başına gelen hazin akıbet 
ne ise Ortadoğu aleminin hali 
de aynı olacaktı (Bir Ömürden 
Sayfalar-A li U lvi Kurucu’dan 
Hatıralar- Sare Kurucu- Marifet 
Yayınları- Sh  112-113)

Bu konuyu Pierre Loti’den 
bir hatıra ile kapatalım:

- Basra’nın Osmanlı D evleti
nin elinden çıkışını müteakip 
söylenmiş şarkılardan birini iki 
sene evvel Şam ’da dinledim . 
Hanendelerde sazendeler de 
Arap idiler. Neşideyi okur ve ça
larken hepsinin seslerinde gir- 
yan ihtizazlar, gözlerinde yaşlar 
vardı. Şarkı İmşi basra imşi (yü
rü Basra yürü) diye başlıyor ve 
öyle bitiyordu. İlk parçasının ak
lımda kalan bölümü şöyle idi 
‘Yürü Basra yürü, Osmanlılar bu
radan gideli, ben çocuğu Şat’ta 
düşmüş anne gibiyim. Gözüm 
suda yürüyorum. Yürü Basra yü
rü, Osmanlılar sana gelmezse sen 
onlara yürü’ Burada, hazır olan
ların heyecanları ve ağlamaklı 
halleri tasvir-i kabil olmayacak 
derecede yükseldi

(Türkiye Neden Böyle —A li 
Y ü r ü k -S h . 141-142)

* * *

R H E O B A T R A C H U S  SİLU S

Bir dişi hayvanın yavrularını 
yuttuğunu duysanız, herhalde 
onun ne kadar vahşi olduğunu 
düşünürsünüz. Halbuki Avust
ralya’da yasayan bir tur kurbağa, 
yavrularını vahşiliğinden değil, 
m erham etinden yutmaktadır. 
“Rheobatrachus silus” adı veri
len kurbağanın yumurtadan çık
mak üzere olan yavrularını yut
ma sebebi, onların emniyetli bir 
şekilde gelişmesini sağlamakta
dır. A caba anne kurbağanın mi
desine inen yavrular, mide tara
fından hazmedilmeyecek mi?

Elbette hayır.
Çünkü bütün kainatta görülen 

İlahi rahmet, bu yavruları da ih
mal etmeyecektir. Yeni doğan aciz
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İMŞİ BASRA İMŞİ! / BAYRAMOĞLU

yavrulara anında süt yetiştirerek

m erham etini gösteren yara- 

dan, mideye inen yavruların haz- 

medilmemesi için de, kurbağanın 

midesindeki sindirim faaliyetini 

durdurur. Dişi kurbağanın daha 

önce midesine doldurduğu gıda 

maddeleri bağırsağa iletilir ve mi- 

denin şekli ile yapısı tamamen de

ğişerek, yavrular için sıcak ve em

niyetli bir beşik suretine girer.

Oburluğu ile tanınan bu kur

bağanın iştahı, aynı rahmet sahibi 

tarafından sonra tamamen kesile

cek ve kuluçka devresi tamamla

nıncaya kadar hayvan tam 2 ay aç 

kalacaktır. Kuluçkanın ileri safha

sında mide büyüyerek akciğere da

yanır. Ve onun faaliyetinin dur

masına sebep olur.

A ncak İlahi Rahm et burada da 

imdada yetişir ve akciğerleri dev

reden çıkan kurbağa, derisi vasıta

sıyla nefes almaya baslar.

Yumurtadan çıkan kurbağalar 

daha sonra yemek borusundan tır

manır ve anne kurbağanın ağzın

dan aşağı atlayarak, gün ışığına ç ı

karlar.
Mide yavruların tamamen çık 

masından 8 gün sonra normal ha

line gelir ve vazifesini yerine geti

ren kurbağa, yiyip içmeye başlar.

Avustralya’nın Adelade Ü ni- 

versitesi’nden Zoolog M ichael J. 

Tyler ile yardımcısı David Carter 

tarafından ortaya çıkarılan bu es

rarengiz hadise, fizyoloji olarak bi

linen ilim dalını alt-üst etmiştir.

İlim adamları ülserin tedavi

sinde yeni bir ümit olarak gördük

leri bu olağanüstü olayın nasıl ger

çekleştiğini ve midedeki faaliyetin 

nasıl durdurulduğunu aramakla 

meşguller... ■

7 KUTSAL GERÇEK
-K aç  yıldır benim yanımdasın?
-2 0  yıldır efendim
- Bu zaman süresince benden ne öğrendin?
- Hiçbir şeyle değişmeyeceğim yedi gerçek öğrendim.
- Ömrüm seninle geçtiği halde topu topu 7 gerçek mİ öğrendin?
- Evet
- Söyle bakalım öyleyse neler öğrendin?
- Baktım ki herkes b ir şeyi dost ediniyor, ona gönül verip bağlanıyor. Ancak 

bunlardan hemen hepsi insanı yarı yolda bırakıyor. Ben ise, beni hiç bırakma
yacak, ölümden sonra bile benimle gelecek şeyleri aradım. Ve dost olarak iy ilik
leri seçtim kendime. Ki onlar sonsuz bir yükselme yolculuğuna çıkmış İnsanoğ
lunun hiç tükenmeyecek azığı ve en gerçek dostlarıdır.

- Çok güzel, İkincisi ne bakalım?
- Baktım ki, insanların bir çoğu geçici dünya değerlerine dört elle sarılmış 

onları koruyor, kasalarda saklıyor, kaybolmaması İçin her çareye başvuruyor. 
Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine, kimi ününe tutunmuş sımsıkı, onları elden 
çıkarmamak için çırpınıp duruyor. Oysa ben varlığımı ve bütün isteklerimi O’na 
satıp, gönlümü yalnız O’nun sevgisine açtım.

- Devam et!
- insanların üstün olmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak b ir 

çoğu üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor ve birbirinin üstüne basarak yükselmek 
istiyordu. Bunun üzerine üstünlüğü geçici dünya değerlerinde değil, akıl ve ah
lakça yükselmekte, kötülüklerin her çeşidinden el etek çekip, iyiliklere vasıta o l
makta aradım.

- Devam et yavrum.
- Yine baktım ki, insanlar sabahtan akşama b irbirleriyle uğraşıyor, boş yere 

hayatı zehir ediyorlar kendilerine. Bütün bunların benlik, bencillik ve çekeme- 
mezllkten ileri geldiğini gördüm. Ve gönlümü bu kirlerden arıtarak, herkesle 
dost olup, huzur ve güven içinde yaşamanın yolunu buldum.

- Sonra?
- Nedense herkes hatasının sebebini hep dışta arıyor ve başkalarını suçla

mak yoluna sapıyordu. Böylece suçlarının örtüsü altına saklanıyordu. Oysa İn
sanın başına ne geliyorsa kendi yüzünden ve kendi eliyle geliyordu. Bunun b i
lip yalnız kendimle cenge girerek, nefsimin iradesine uymamaya ve vesvese ve
renin ağına düşmemeye çalıştım.

- Doğru...
-  Baktım ki insanlar şu bir lokma ekmek ve dünya geçimi için helal haram 

demeden, her türlü hakkı çiğnemekten çekinmiyorlar. Hem başkalarının hakkını 
alıp onları yoksul bırakmakla, hem de bu haksızlığın azabını ağır b ir yük gibi 
vicdanlarında taşımakla iki kere kötülük etmiş oluyorlar. Oysa doğru yaşanıldı- 
ğında ve hakça bölüşüldüğünde dünya nimetleri insanlara yeter de artardı bile.

- Ve yedinci?
- Yedinci olarak şunu gördüm kİ, insanlar b ir şeye dayanmak ve güvenmek 

Ihtiyacındadırlar. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine... Bunların hepsi de bir sü
re sonra yıkılacak eğreti desteklerdir. Ben ise yalnız O'na sığınıp yalnız O'ndan 
yardım diledim. Ve bunun karşılığı sonsuz bir güven oldu

- Seni tebrik ederim evladım. Ben de yıllar yılı bütün din kitaplarını incele
dim. Hepsinin bu 7 gerçek etrafında döndüğünü tespit ettim. ■
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E N E M E

KANAYAN DİZLER...

OSMAN KURT

Y üreğimizde her gece ya- 
pılan devrimler, tanyeri 
ağardığında dağılmaya, 

ilk  korna sesiyle kaybolmaya 
mahkum. Ç em berin  içindeki 
her insan gibi hayallerimizi gü- 
neş batınımda çantamızdan çı
karıp, keyifle oynayıp, eğlenip 
heveslenip, kirini tozunu temiz
leyip; gün ağarmaya başladığın
da özenle çantamıza yerleştiririz. 
Çemberin içinde kalan -çıkama
yan- insan sayısı gittikçe fazla
laşmakta. Zincirleri kırıp, bede
lini ödeyerek ötelerde yürüyen 
belki de koşan insanlar gittikçe 
azalmakta. V e biz hayranlıkla 
karışık k ıskançlıkla bakıyoruz 
arkalarından. Sadece bakan biz 
miyiz? Ya zaman... o da seyredi
yor/seyrediliyor. Zaman modern 
insanın modern mahpusu. O 
değil mi ki gün doğarken bize 
çantamızı toplatan, o değil mi ki 
sevdalarımızı öteleten, şefkati
mizi, m erham etim izi geleceğe 
atan, nefsin ölümle raksetmeye 
başladığında anca pişman olan. 
Her adımın bir zamanı -ânı- var 
diyerek yemeden içmeye, mad
deden manaya, dünyadan ahire- 
te, gülmeden ağlamaya her daki
kamızı planlayan o değil mi?

Her sabah aynı saatte bizi

evimizden kovalayıp, hep aynı 
işleri yaptırıp, aynı araçla, aynı 
sokaklardan, aynı lambanın 
önünden geçirip, aynı markette 
aynı içeceği aldıran ve tüm bun
ları yaparken de profesyonel bir 
yönetici edasıyla a dan z ye 
adımlarımızı hesaplayan bu fü
tursuz güç nedir. Sürekli ensem
de nefesini hissettiğim, dönüp 
de tüm gücümle suratının ortası
na yumruğumu geçiremediğim, 
hüznümden, sevdama kadar ka
rışan bu güç?

“D izlerim in üzerinde yaşa
maktansa, ayakta ölmek isterim” 
diyen zapatistalarm lideri Mar- 
cos çözmüş meseleyi. Sadece 
çözmüş değil, ayakta durmasını 
bilmiş. Ya biz sıradan insanlar? 
Dizlerime bakamıyorum korku
dan ama kanadığını hissediyo
rum. A cı çekiyor muyum? Diz 
boyu hem de...

İnsan nüfusunun hızla artma
sı, keyfiyet ve kemmiyet bağı
nın gittikçe önem kazanması, 
insanoğlunu onca fiziksel hasta
lıklar yanında gittikçe de psiko
lojik hastalıklara itmeye başladı. 
Yüzyılımızın hastalığı kalbimiz
den vurdu bizi. Ruhsal açmazlar, 
milyonlar içinde yalnızlık, değer 
değişmeleri, maddeye teslimiyet

koca bir çem ber ve kanayan 
diz/yürekler. Deli diye tabir edi
len, gülüp geçilen ve hakir görü
len insanlar, ruhsalın dipsiz ku
yusunda gezerken erdeme en ya
kınlarımız aslında.

Hüzün: Yokluğu tahayyül/ta
hammül edilemeyecek uzuv oldu 
yüreğimizin en girift köşesinde. 
Hepimiz bir palyaço olduk, bo
yalı gözler, takma burun, peruk 
ve sürekli sırıtan bir surat. Ya 
sahnenin arkası, yeni uzvumuzla 
başbaşa, bir ayna...

Ey acı!
Ey acılar..!
Zaman hayatı yiyor,
V e yüreği kemiren,
Gözle görünmez düşman 
Yitirdiğimiz kanla büyüyor... 
Charles BA U D ELA IRE

Hüznün kapladığı hayatımızı 
gerdirebildiğimiz kadar gerdire
ceğiz anlaşılan. Ruhlarımızı bü
yük paralara satmaya devam 
edeceğiz. Sevdalarımız sevda ol
mayacak, yosunu koklayacağız 
kokusundan bihaber, gözyaşı 
dökmeyeceğiz mazluma. Pas tut
muş yürekler katrana bulanacak. 
N e bir ayet, ne bir hadis dilimiz
de olacak. ‘Hayat bu’ diyeceğiz 
kendimize, çevremize.Ve haya
tın  giydirmek istediği ceketi di
renmeden giyip şekil vereceğiz 
kendimizce. Yeni kavramlar da
h il ederken lügatimize, bazıları 
ise terk-i lügat eyleyecek.

V e hala dik yürüdüğümüzü 
zannedeceğiz.

Elimizi dizimize atma cesare
tin i gösterirsek bir gün,

Kanadığını göreceğiz... ■
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

HEY GİDİ GENÇLİK

F A H R E D D IN  G O R

B u hayıflanma hem kendi
mize hem sözün muhata
bı gençliğe... Bu söz top- 

lumuna yabancılaşmış, hal ve 
davranışları itic i ve kırıcı,söz 
dinlemeyen, bilgiden çok fizik
sel gücünü ortaya koyan,rahata 
düşkün, yoktan anlamaz,dost
lukta vefasız, ikiyüzlü, verdiği 
sözü tutmayan, yalanı marifet sa
yan bir nesle teslim edilecek ge
leceğin umutsuz haline bir serze
niştir.

Her anne ve babanın çaresiz 
kaldığı bu olgunun müsebbibi 
sadece gençler mi? Hayır, onlar 
neticedir. D evletten aileye ka
dar inen veya tersine çıkan bir 
sorumluluk zinciridir bu.

Sosyolojik olarak modemi te 
adı verilen Batı’nm , ham hayal
ci gerçeklerden uzak, seküler la
ik mantık üzerine kurulan, med
yanın körüklediği, dayatmacı 
eğitimin neticesidir bu.

Böylece örfünden m illetinin 
inanç geleneğinden yoksun yeti
şen neslin düşünce boşluğunu bu 
yoz kültürün doldurması kaçınıl

mazdır. Gelsin arkasından ah
laksız davranışlar, içki kumar 
uyuşturucu batağı...

Kurtuluş var mı? Var elbet. 
İnsanların düşüncesi değişir. Dü
şüncenin değişmesi için  kültürü
nün değişmesi, kültürünün de
ğişmesi için çevresinin değişme
si gerekir. Yani biz ana babalara 
düşen görev bizim ve çocukları
mızın arkadaş çevresini düzgün 
insanlardan oluşturabilmektir. 
Her şey zamanında güzel ve ko
lay. Çocukluk ve gençlik öğren
m enin yoğun olduğu zamandır. 
Daha çok okumaya öğrenmeye 
gayret etm eli... Çocuklarımızı 
beraberimizde cemiyetlere soh
betlere götürmeliyiz. Gençlere 
tavsiyem yaşlılarla sohbetlere il
gi göstersinler. O nlar bir ömür 
boyu öğrendikleri tecrübe ve bil
gileri çok kısa bir zamanda size 
hem de karşılıksız verebiliyorlar. 
Bir daha bu imkanı bulamayabi
lirsiniz. Ayrıca tarih bilgilerinize 
katkı yapacak özel hatıralar oku
mayı ihmal etmeyin. Hatıralar 
özel bilgi ve gözlemleri içerdi

ğinden tarihi bilgilere derinlik 
kazandırır. B ir kere okumaya 
başladınız mı bir süre sonra tir
yakisi olursunuz. Bazen hayıfla
nırız geçirdiğimiz boş zamanla
ra... Mesela ben ecdadla irtibatı
mızın koparılmaya çalışıldığı bu 
zamanda “Osmanlıca yazıp oku
yan olabilseydim” veya “Neden 
daha önce okumam gereken ki
tapları veya öğrenmem gereken 
bilgileri orta yaşımda hala öğ
renme telaşmdayım. Zaman 
aleyhimize... Gözlerimiz daha az 
görüyor,kulaklarımız daha az işi
tiyor, muhakememiz daralıyor, 
unutkanlık artıyor fizik gücümüz 
de yaşa bağlı giderek azalıyor. 
Yapmak isteyip de yapamadığı
mız işler için  bahane hazır!Bu iş 
bu imkan gençlikte elime geçe
cekti k i...” vs... Nasreddin Hoca 
misali..?

Hoca merhum alışveriş için 
eşeğine binip kasabaya gelmiş 
çarşı pazar dolaşıp alacaklarını 
almış yükünü eşeğine yükle
miş.Sonra kendisi de binm ek 
için hamle üstüne hamle yap
mışsa da bir türlü eşeğe bineme- 
miş. Çarşı ortasında herkesin 
kendisine baktığını zannederek 
yüksek sesle... “H EY G İD İ 
GEN ÇLİK” demiş.Bir de bakmış 
ki etrafta kimse yok. O zaman 
kendi kendine söylenmiş. “Biz 
senin gençliğini de biliriz ya...”

Bu tavsiyem de yaşlılara... Be
deniniz yaşlansa da zihniniz 
gençlerle konuştukça genç ka
lır!! ¡Unutmayın!!!

„  Jğp
Jk
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“Öfkenizden Kudurun!”
A B D ’nin  Ankara B ü yü ke lç is i o lan ve geç tiğ im iz  gün lerde bu görev in i bırakarak ü lkesine  dönen Eric Edelman, g itm e

den önce tüm  duyarlı m ü slüm a n la rı sev ind irecek çok önem li açık lam alarda bu lundu. S iyo n is t Edelman, Türk iye ’nin 

ABD ile tica ri ve e ko n o m ik  iliş k ile r açısından başarıya u laştığ ının söy lenem eyeceğin i b e lirttik te n  sonra  adeta M üs- 

lüm an lara  ö fkes in i kusarak şun ları söy led i:

c t m / e t î

ıhstinh ve İraklı çocukların ve masum insanların katili ABD ve İstem İşgal Devleti ne destek olan şirketten ve bunların ürünlerini 
b oyk ot etm ek her vicdan sahibi insanın sorum luluğudur ( Tabii ki hım/ar aşağıdaki /iste ile sınırlı değildir.

J E M M & k  Procter&Gamble ~

FA N TEN L" MO r¡Signal

W i n s t o n
:e\ona

Ë U P Q R &

Bir benimle ne olur?" £>EAAEİ

“B izim  ilişk im ize  karş ı, yan lış  yön lendirilen  fik irler ve Am erikan ş irketlerin i boykot çağrıları, öze llik le  çirkin  başları
nı kald ırd ık ları zam an ez ilm elid ir. Ç ünkü bunlar gerçekten zarar veriyo rla r.”

“ Canım , sadece benden ne o lu r k i-a dam la r her tarafımızı s a rm ış . . . ” benzeri sözlerle  ye n ilg iy i baştan kabul etm iş 

ve üm m etin  sahip o lm as ı gereken boykot b ilin c in d e n  uzak kardeşlerim ize  aslında yaptığ ım ız ufak-tefek d uyarlılık la 

rın b ile  -E de lm an ’ın kayg ıla rından  da an laşıld ığ ı üzere- S iyon is t za lim le ri ne kadar ko rku ttuğunu  hatırla ta lım  istedik. 

Eli kanlı S iyo n is t serm ayeyi boykot konusundaki m ü ’m in  duyarlılığ ım ızı sü rek li gündem im izde  tu tm a lı ve bu konu

da çevrem izi de uyarm a lıyız . Ö ze llik le  yapılan keyfi tüke tim le r konusunda  (M c.D ona lds, C oca-co la , Knorr vb..) da

ha duyarlı b ir tavır se rg ile m e li ve çocukla rım ızın  yaygın o larak tüke ttiğ i c ips, ç ik le t, ç iko la ta  g ib i ü rün le ri a lırken bü

yük le r o larak hem ke n d im iz  d ikka t e tm eli hem de çocuklarım ızı bu konuda b ilin ç le n d irm e liy iz . Onlara kazandırılan 

bu d uya rlılık  aynı zam anda Peygam ber e fend im iz in  “ M ü ’m in le r b ir vücudun  azaları g ib id ir . Onlardan b ir is in e  b ir sı

kıntı gelse bütün hepsi bu acıyı h issede r” had is i gereği beraberinde kök lü  b ir üm m et an layış ına  da büyük b ir katkı 

o lacaktır.
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GENÇLİK ARAŞTIRMALARI
(2005 BASIN TARAMASI)

İstatistikler, Yorumlar, Tespitler

Hazırlayan: ümran Araştırma Grubu

Ü m ran dergisi bu sayısında “Kendini A rayan  G en çlik”i dosya konusu yaptı. Yaklaşık 200  yıldır 

genç nesiller üzerinden devam  eden  toplumu yozlaştırma faaliyetlerinin günümüzde gelmiş olduğu 

nokta hayli ürkütücü. Yazarlarımız gençliğin içinde bulunduğu vahim durumu yazılarında irdeledi

ler. A n cak , konuyu daha çarpıcı biçim de ortaya koym ası açısından son zam anlarda hazırlanmış 

araştırm a, rapor ve istatistikleri Ü m ran okuyucularıyla paylaşalım  istedik. Devlet İstatistik Enstitü

sü yıllıkları, A n kara  T icaret O dası (A T O ) raporları, A nkara G en ç İşadam ları D em eği (A N G İ-  

A D ) tarafından hazırlatılan G en çlik  anketi dahil, basınımıza yansıyan haberlerden ve çeşitli siteler

den derlemiş olduğumuz “G en çlik  Raporu"nu okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz■

SUÇ ORANLARI
• T ü rk iye ’de 1995 yılında 229 bin 513, 1996 y ılın 

da 291.662, 1997 y ılında  304.147, 1998 y ılında  
304.114, 1999 yılında 280.554, 2000 yılında  259.895 
suç işlendi. Ekonom ik kriz in  yaşandığı 2001 yılında iş
lenen suç sayısı 299 bin 589'a yükse lirken , 2002 y ı
lında b ir önceki y ıla  göre küçük b ir azalm ayla 296 bin 
589 suç işlendi. 2003 yılında suç sayısı ye n id e n  tırm a 
nışa geçerek 321 bin 805’e çıktı. Suç maşası o la rak  ta 
gene llik le  çocukların kullanıld ığına d ik k a t çekiliyor.

• Son d ö n e m le rd e  D iyarbakır başta o lm a k  üze
re G üneydoğu A nado lu  Bölgesi’nden y u rd u n  Batı 
k e n tle r in e  g iden çocukla rın  daha ço k  suç iş led iğ i 
inancını öne  ç ıkaran haberle rin  gerçeği ya n s ıtm a d ı
ğı o rtaya  çıktı. İs tanbu l V a liliğ i'n in  yap tığ ı araştırm a, 
bu y ö n d e k i gene l kanının aksine, nü fus  kayd ı M ar
m ara  Bölgesi'nde o lan çocukla rın  daha fazla suça 
karıştığını o rta ya  koydu . Bu y ıl iç inde  31 M ayıs ta r i
h ine  kadar suçla karşı karşıya ge len 6 b in  94 çocuk 
üzerinde  ya p ıla n  a raş tırm aya  göre, İs ta n b u l’da su 
ça karışan çocuk la rdan  yüzde  24’ünün  nü fus  kaydı 
M arm ara Bölgesi’nde. M arm ara Bölgesi'n in a rd ın 
dan, suça karışan çocukla rda  ik inc i sırayı, yü zd e  
22 ’lik  oran la  nü fus  kayıtla rı G üneydoğu A nado lu

Bölgesi’ne a it o lan la r a lıyor. Doğu A nado lu  Bö lge
si’nden İs ta n b u l’a ge le rek  suça karışan çocukla rın  
oranı yüzde  20 iken, nüfus kayıtla rı Karadeniz Böl
gesi’nde o lan çocukla rın  oranı ise yü zd e  18’i b u lu 
yo r. İç A nado lu  Bölgesi’nden ge len  çocuk la rın  oranı 
ise yüzde  11, A kden iz  Bö lgesi'nden o lan  çocukla rın  
oranı yüzde  3 ve Ege Bölgesi’ne kay ıtlı o lan ço cu k 
ların oranı ise yüzde  2 o la rak  sıra lanıyor.

İs tanbu l V a liliğ i’n in  suçla karşı karşıya ka lan  ço
cukların  e ğ itim  durum la rına  ilişk in  yap tığ ı a raş tır
m alarda ise, yü zd e  62 ’lik  oran la , bu çocuk la rın  b ü 
y ü k  b ö lü m ü n ü n  te m e l e ğ itim  g ö rd ü k le ri veya  ara 
s ın ıfla rdan  a y rıld ık la rın ı te s p it  e d ild i. Y üzde  
24 'ünün o ku r-ya za r olm adığı, yü zd e  14 'ünün de li
se düzey inde  e ğ itim  gördüğü veya ara s ınıflardan 
ayrıld ık ları ifade  ed iliyo r.

İs tanbu l'da  çocukla rın  karış tık ları suç larda ilk  on 
sırayı ise 508 o layla  işye rinden  hırsızlık, 492 o layla  
do landırıc ılık  veya ya n ke s ic ilik , 461 o lay la  ya ra la 
ma, 372 o lay la  darp, 349 o lay la  o to  ve  o to d a n  h ır
sızlık, 290 o lay la  gasp ve soygun, 239 o lay la  evden 
hırsızlık, 175 o layla  eh liye ts iz  veya  a lko llü  araç k u l
lanm a, 173 kapkaç, 114 de kaçırm a o layı a lıyor. 
(HABER VİTRİNİ 24.06.2005)
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ÜMRAN EK

• A n ka ra ’da 2003 y ılında  b in e  ya k ın  çocuk  d e 
ğ iş ik  suç la rdan  göza ltına  alındı. İs ta n b u l’da 3 b in i 
aşkın ço cu k  sokak la rda  y a tıp  ka lk ıyo r, organ ize  suç 
ö rg ü tle r in in  ta şe ro n lu ğ u n u  yap ıyo r. T ü rk iy e ’n in ge 
leceği o lan çocuk la rım ız  te h d it  a ltında. Kadın larım ız 
fu h u ş  s e k tö rü  ta ra fın d a n  ku şa tılm ış  d u ru m d a . 
(ATO-SUÇ RAPORU)

• Ü lkem izde  0-18 yaş  arasında to p la m  94 b in 
çocuk, çeş itli n e den le rle  karakolluk o ldu. Bunlardan 
şahsa ve m a la  iş lenen suçlarla  ilg ili 51 b in  916 ’sı 
hakk ında  yasa l iş lem  yapıld ı. 2 b in 419 ’u ha len  f i
rarda b u lu n u yo r. E m n iy e tin  ve rile rin e  göre, “So
ka k ta  yaşam a, evden kaçm a, kayıp, b u lu n tu , te rk , 
suç m ağdu ru  ve suç iş led iğ i şüphes i” ile k a ra k o llu k  
o lan 94 b in  117 çocuk tan , 35 b in  282'si "sigara, a l
kol, çözücü, uhu, u yu ş tu ru cu  ve  hap" ku lla n ıyo r. 
(Yeni Şafak, 27.05.2005)

UYUŞTURUCU KULLANIMI
• B a kırköy  Prof. Dr. M azhar Osman Ruh Sağlığı 

ve S inir Hasta lık ları Eğ itim  ve A raştırm a  Hastanesi 
b ü nyes inde  h iz m e t ve ren  A lko l ve M adde Bağım lı
lığı A raştırm a, Tedavi ve  Eğitim  M erkezi (AMATEM) 
ile  Çocuk ve Ergen M adde Bağım lılığı A raştırm a, Te
davi ve Eğ itim  M erkez i’n in  (ÇEMATEM) is ta tis tik le r i
ne göre u yu ş tu ru cu  ku lla n m a  yaşı 13'e düştü .

2004 Ocak - Eylül ay ları arasındaki 9 a y lık  d ö 
n em de ÇEMATEM'e te d a v i için b in  18 (10 - 18 yaş) 
çocuk başvurdu . Bu rakam , b ir  öncek i y ıla  oran la  
yü zd e  40 artm ış . ÇEMATEM K lin ik  Şefi Doç. Dr. Kül- 
teg in  Ögel de 2000 y ılından  bu yana  başvuran  ço 
cu k  sayısında 2 - 3 k a t a rtış  göz lend iğ in i b e lir tti.

U yu ş tu ru cu ya  baş lam a m ekân la rın ın  bar, kafe, 
d isko la rdan  ev  p a rtile rin e  taşındığına d ik k a t çeken 
uzm an la ra  göre, bağım lılığa kadar bedava dağıtılan  
u yu ş tu ru cu  m adde , sonra ku lla nan la rı ya  satıcı y a 
p ıyo r ya  da gasp, hırsız lık  g ib i suçlara y ö n e ltiy o r. 
Genç k ız la r ise fuhuş batağına sap lanıyor.

U yu ş tu ru cu  tac irle ri, tedav i o lm a k  için has tane 
y e  ya ta n la rı da ra h a t b ırakm ıyo r. Tedavi b a hane 
s iy le  AMATEM k lin iğ in e  ya ta n  satıcılar, a lınan ö n 
lem le re  rağm en içeri u yu ş tu ru cu  m adde  sokm ayı 
başarıyor.

ÇEMATEM’de g ö rev li Doç. Dr. Defne Tam ar Gürol, 
lise son sınıf öğrencis i o lan hastasının, “O kulda es
k iden  u yu ş tu ru cu  ku lla nan ı döve rle rd i, ş im d i k u l
lanm ayanı d ö v ü y o r la r” ded iğ in i be lirte re k , te h lik e 
n in a ltın ı ç iz iyor. Tam er, şöy le  d iyor:

“Çoğu, devam sız lık ta n  veya  u yu ş tu ru cu  k u lla n 
dığı te s p it ed ild iğ i iç in  ta sd ikn a m e y le  atılm ış. Teda
vi sonrası o ku la  g id e m e ye n  çocuk, kend is in i to p 
lum dan  so yu tla m ış  ka b u l ed iyo r. Y en iden  m adde 
ku lla n m a ya  baş lıyo r.” (Milliyet, 02.02.2005)

Sigara kullanıyor musunuz ?.
Evet k u lla n ıyo ru m  % 71.64
Hayır k u lla n m ıyo ru m  % 28.36

İçki kullanıyor musunuz ?.
Evet k u lla n ıy o ru m  % 51.63
Hayır k u lla n m ıyo ru m  % 48.37

Bugün Türkiye’yi yönetseniz ilk el atacağınız 
sorun hangisi olurdu?
İşsizlik % 37.67
Gelir dağ ılım ındak i a d a le ts iz lik  % 20.84
K o nu t sorunu % 3.87
R ü şve t-yo lsuz luk  % 10.73
Terör % 3.12
A h lak i de ğ e rle rd e k i yoz laşm a  % 4.95
U yuştu rucu  bağım lılığ ı % 0.29
Çarpık k e n tle şm e -b e to n la şm a - 
gecekondu laşm a  % 0.18
Çevre k irliliğ i % 1.83
Eğitim  % 5.81
Top lum sa l h iz m e tle r  % 6.92
D iğerleri % 3.79

(Kaynak: ANGİAD Raporu)

FUHUŞ SEKTÖRÜ
• 18 yaşından kü ç ü k  h a ya t kadın la rın ın  “çocuk 

hayat kadını" sınıfına g ird iğ i b e lir tiliy o r. 2000 y ılın 
da T ü rk iy e ’de yap ıla n  “1. Çocuk K u ru lta y ı” nda ço 
cu k  fuhşunun  k o rk u tu c u  b o y u tla ra  ge ld iğ i k a y d e d i
lerek, ülkemizde fahişelik yaşının 15’e kadar düştü
ğü, bazı araştırmacılara göre ise bu yaşın 12ye ka
dar indiğine vu rg u  yap ılıyo r. 2000 yılında , ya ln ızca 
İs ta n b u l’da ço cu k  h a ya t kadın ları sayısı 500 o la rak  
b e lir tilm e s in e  rağm en resm i o lm a ya n  rakam ların  
bu sayının ço k  üzerinde  o lduğu  ta h m in  ed iliyo r.

Çocuk fah işe le rin  h a ya t h ika ye le ri ise hep aynı 
ve  y ü re k  b u rka n  c ins ten : Çoğu parçalanmış aileler
den ge liyor. Bedensel ve  z ih inse l ge lişm e le rin i h e 
nüz ta m a m la m a m ış  d ü rü m d a la r. B ü yü k  b ir ço ğ u n 
luğu a ile  içi ş id d e te  veya  ensest ilişk iye  m aruz k a l
mış. Çocuk ya ş ta  haya ta  küsen bu insan larım ızın  
e ğ itim le ri de ilk o k u l ya  da ilko ku ld a n  te rk . (ATO Ha- 
yatsız Kadınlar Raporu)

BOŞANMA RAKAMLARI:
• A raştırm a la ra  göre  T ü rk iye 'd e  y ılda  ya k la ş ık  

600 b in  n ikah  k ıy ılıyo r. Buna karşılık  he r y ıl a rtan  
b ir  hızla ya k la ş ık  100 b ine  ya k ın  ç ift boşanm a, baş
vu rusunda  b u lu n u yo r. Bu ra ka m la r d ik k a te  a lına 
rak  yap ılan  ö n g ö rü le r şöyle : 1983’ten itibaren do
ğanların yüzde 45’i, yapacaklan evlilikleri boşana
rak noktalayacak.

Ayrıca 1990'larda doğm uş çocuk la rın  üçte  b ir i
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nin  annes iy le  babası, çocuk daha 18 yaşına g e lm e 
den  boşanacak. İşte bu hızla yayg ın laşan eğ ilim  
başlı başına ye n i b ir kuşak ya ra ttı: Boşanmış a ile le 
rin çocukla rı. Sayıları g id e re k  a rtıyor. Boşanmış an 
ne baba la rıy la  y e p y e n i b ir ilişk i şek li ge liş tiren  b ir 
ku şa k  bu. Sanılanın aksine bunu  b ü y ü k  b ir  fe la ke t 
o la ra k  yaşam ıyorla r, çünkü  yaşıtla rıy la  p ay laş tık la 
rı o r ta k  b ir du ru m  bu. B irçoğu a ile le rin in  ay rılık  ka 
rarını doğru  bu luyo r, ayrılm a la rı ge rek ird i, y ü rü m ü 
y o rd u , d iyorla r. Duygu d ünya la rında k i iniş çıkışları 
m a n tık la rıy la  aşab iliyorlar.

A yrı yaşayan anne  babaları ne d e n iy le  ik i eve 
b ird e n  sahip ler. Bazılarının h e r iki evde b irden  özel 
b ir odası, o odada ö te k in d e n  fark lı b ir dünyası var. 
Belki de suç lu lu k  duyan  e b e ve yn le rin in  değişen ta 
vırla rı neden iy le , anne  babaları b ir lik te  yaşasaydı 
bu lam a ya ca k la rı b ir  b o lluğun  iç inde  b u lu yo rla r 
ken d ile rin i. Bir d e d ik le ri ik i e d ilm iyo r. Tabii bu m ad
di im tiya z , p s iko lo jik  sorun ları ta m a m e n  ortadan 
ka ld ırm a ya  y e tm iy o r. Ancak yaşları 15 ile  25 ara 
sında değişen bu çocukla r, anne babaların ın  ayrı 
o luşunu , ken d ile rin d e n  öncek i kuşağa göre  çok  da 
ha doğa l k a b u l e d iy o rla r. (Hürriyec-Pazar, 
06.02.2005)

T ü rk iye 'n in , 27 ü lke  arasında yap ılan  b ir  araştır
m ada  boşanm a sıra lam asında sonuncu geld iğ i b il
d ir ild i. D evle t İs ta tis tik  E nstitüsü 'nün ve rile rin e  göre 
b ir in c i o lan ABD’de boşanm a oranı yü zd e  4.57, A l
m a nya 'da  2.04, M ısır'da 1.55, T ü rk iye ’de ise 0.47 
o la ra k  be lirlend i. Ü lkem izde  boşanm a oranın ın en 
fazla o lduğu  k e n t ise İs tanbu l o ldu.

Ü lke le r arasında sonuncu ge lsek de, geçm iş tek i 
boşanm a oranlarına baktığ ım ızda b ü y ü k  artış o ld u 
ğ u n u  görüyoruz. M ille tçe, e v le n m e y i zaten pek se
ve riz  am a son y ılla rda  boşanm ayı da fazlasıyla se
ve r o lduk . Öyle ki, D evle t is ta tis tik  Enstitüsü ’nün 
son rakam ları, boşanm a oranın ın  yü zd e  50 c iva rın 
da a rttığ ın ı gös te rir o ldu. (1985’te  18 b in 571 çift, 
1995’te  28 b in 41. 1987'de nü fusun  b inde  0.35'i, 
1996'da b inde  0.47'si). (w w w .ka d in la r .co m )

Türkiye Boşanıyor
1998 y ılında  115 b in  265 boşanm a davası açıldı. 

1999 y ılında  bu rakam  yüzde  6 artış gös te re re k  123 
bin 271 'e yükse ld i. 2000 y ılında  b ir önceki yıla  gö 
re y ü z d e  7 a rtan  boşanm a davaları 131 b in 814’e,
2001 y ılında  da b ir önceki y ıla  göre yü zd e  14 artış 
la 150 b in 110 ’a, 2002 yılında  b ir öncek i y ıla  göre 
y ü z d e  2 artış la  153 b in  409 yü kse le n  boşanm a da
va larında, 2003 y ılında  adeta pa tlam a yaşandı. An ı
lan y ıl boşanm a davaları b ir öncek i y ıla  göre yüzde  
21 a rttı.

Rapora göre en ç o k  boşanm a o layı İs tanbul, A n 
kara ve İzm ir'de  gö rü lüyo r. Boşanm aların yüzde

45 ’i ev liliğ in  ilk  5 yılında  gerçek leş iyor. A ilede  çocuk  
sayısı a rttıkça  boşanm a sayıları düşüyor. (ATO- Ne
ler Oluyor Bize Raporu)

İNTİHAR ORANLARI: 30 YILDA 40 BİN İNTİHAR
İn tih a r genel o la rak  b irey in  ke n d in e  y ö n e lik  b i

linç li b ir ş iddeti, ke n d in i o rtada n  ka ld ırm a  g iriş im i 
o la ra k  tan ım lan ıyo r. Rapora göre, o lum suz  e k o n o 
m ik  ve sosyal koşu lla r in tiha rla rda  e tke n  o luyo r. 
Göç ve işsizliğin de in tih a r y ö n ü n d e n  risk  taşıdığına 
işa re t ed iliyo r.

Dünya Sağlık Ö rgü tü ’ne göre he r 40 san iyede  
b ir kişi in tih a r ederek ö lüyo r. Her 3 san iyede  b ir  k i
şi de in tih a ra  teşebbüs ed iyor. Son 45 y ılda  tü m  
dünyada  in tih a r o layları yüzde  60 a rtm ış  du rum da . 
A vrupa  ü lke le rinde  in tih a r g ö rü lm e  sıklığı yü zb in d e  
25 ile  İskandinav ü lke le rinde , en az ise y ü z b in d e  10 
ile  Ispanya ’da gö rü lüyo r. 2000 yılı ve rile rin e  göre 
T ü rk iye 'd e  bu oran henüz kadın larda y ü z b in d e  3.4, 
e rke k le rd e  ise 2.4. T ü rk iye  A vrupa ü lke le rin e  k ıyas
la in tih a r vakalarında hala iy i d u rum da . A n cak  T ü r
k iy e ’de in tih a r o layları A vrupa ü lke le rin e  göre  daha 
hızlı a rtıyo r. İşte ATO'nun raporu bu te h lik e y e  işa
re t ed iyor.

Başbakan lık Aile A raştırm a K u rum u u zm a n la 
rınca hazırlanan b ir rapora göre in tih a rla rın  en 
ö n e m li neden i yüzde  36’lık  b ir oran la  h as ta lık  o la 
ra k  göste riliyo r. Aile geçim siz liğ i ve geç im  zo rluğu  
ise ik inc i ve üçüncü sırada y e r a lıyor. İn tiha rla rın  
yü zd e  51'i kend in i asma, yüzde  17'si a teş li silah 
ku lla nm a , yü zd e  13'ü de kend in i y ü k s e k te n  a tm a  
şek linde  gerçek leş tiriliyo r.

Rapora göre 1974 y ılından  2004 y ılına  ka d a r ge 
çen 30 y ıllık  süre içeris inde 40 b in k işi in tih a r e tti. 
1995’ten  bu yana in tih a r eden le rin  sayısı ise to p 
lam  19 b in  823.

Bu y ılın  ilk  5 ayında T ü rk iye  gene linde  3 b in  733 
in tiha ra  teşebbüs, 690 in tih a r o layına  rastlandı. 
2003 y ılında  ise son ik i yıla göre in tih a r o lay la rında 
kü ç ü k  de olsa b ir düşm e görü ldü . Aynı y ıl 8 b in  432 
in tiha ra  teşebbüs o layına karşılık  1.661 in tih a r ge r
çek leşti.

Yıllar İntihar İntihara Teşebbüs
1995 1530 kişi
1996 1949 kişi
1997 2293 kişi
1998 2361 kişi
1999 2683 kişi
2000 2973 kişi
2001 1848 kişi 8380 kişi
2002 1835 kişi 8900 kişi
2003 1661 kişi 8432 kişi
2004 (ilk 5 ay) 690 kişi 3733 kişi
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IRAK DÜNYA MAHKEMESİ, İSTANBUL NİHAİ OTURUMU
VİCDAN JÜRİSİ ÖZET KARARI 

24 -26 Haziran 2005

İki yılı aşkın  süredir dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan oturumların ardından 24 H aziran  C u m a günü 
İstanbul’da başlayan İrak D ünya M ahkem esi ( W T Î )  3 gün boyunca devam  eden  oturum la son  
toplantısını gerçekleştirmiş oldu. O turum un sonunda “V icdan Jü r is ı’nin karar ve tavsiyelerinden  
oluşan metin bir basın toplantısıyla tüm dünyaya açıklandı. 10 ayrı ülkeden çeşitli sivil toplum kuru
luşları, akadem isyen  ve hukukçulardan oluşan “Vicdan Jürisi” başta A B D  B aşkan ı G eorge Bush ve 
İngiltere B aşbakanı T on y Blair o lm ak üzere savaş suçluları hakkında soruşturm a açılmasını istedi. 
Aşağıda, “Vicdan ]ürisi’’nin nihai oturum da aldığı kararların özetini sunuyoruz:

2003 Şubat’ında, Irak'a savaş ilan edilmeden haftalar önce, 
dünyanın sokaklarında milyonlarca gösterici protesto göste
rileri düzenledi. Bu çağrılar karşılık bulmadı. H içbir uluslara
rası kurum ya da kuruluş, ABD ve Birleşik Krallık’ın şiddeti
ne karşı durma cesaretini ve vicdanını gösteremedi. Kimse 
onları durduramadı. Aradan İki yıl geçti. Irak bu süre içinde 
İşgal ve talan edildi.

Irak'a yapılan saldırı, aynı zamanda adalet, özgürlük, gü
venlik gibi kavramlara, geleceğimize, hepimize yapılan bir 
saldırıydı. Biz, vicdan sahibi insanlar olarak ayağa kalktık ve 
barışçıl ve adil bir gelecek istemiyle Irak Dünya Mahkeme- 
sl'nl oluşturduk. İstanbul oturumu, Irak’ın yasadışı işgali üze
rine dünyanın farklı yerlerinde 20 şehirde düzenlenen 20 otu
rumun sonuncusuydu, oturum, 24-26 Haziran 2005 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlendi. Irak Dünya Mahkemesi’nln 
(World Tribunal on Iraq /  WTI) temel amacı, Irak Savaşı hak- 
kındaki gerçekleri mümkün olabildiğince gün yüzüne çıkar
mak, Irak halkına karşı adaletin sağlanmasının ve sorumlula
rın hesap vermesinin önemini vurgulamak.

Irak Dünya Mahkemesi’nln meşruiyeti, İnsanlığın ortak 
vicdanına dayanmaktadır. Biz Vicdan Jürisi, 10 ayrı ülkeden 
bir araya gelip İstanbul’da toplandık, iddia Heyeti ve Irak, 
ABD ve Birleşik Krallık’tan gelen toplam 54 katılımcının ta
nıklıklarını dinledik.

I. Genel Bakış
1. ABD ve Birleşik Krallık hükümetlerinin Irak'ın 2003 

Mart’ındaki yasadışı işgali öncesinde uluslararası 
kamuoyuna sundukları kanıtların yanlışlığı ortaya 
çıkmıştır. Gerçek amaç, Ortadoğu’yu baskı ve dene
tim altında tutmaktır. Ortadoğu’da hegemonya kur
manın nedeni, dünyanın en büyük petrol rezervleri

üzerinde kontrol elde etmek, ve ABD’nin bölgedeki 
stratejik mütteflğl İsrail’in konumunu gücendirm ek
tir.

2. Irak’ta kitle İmha silahlarının varlığına ve Saddam 
Hüseyin rejimi ile El Kaide terör örgütü arasındaki 
ilişkiye dair düzmece kanıtlar, bağımsız bir ulusa 
karşı 'önleyici saldırı’ düzenlemek İçin gereken ka
muoyu desteğini sağlamak üzere ‘imal edilm iştir’.

3. Irak yıllardır kuşatma altındadır. 1991’deki ilk Körfez 
Savaşı'nın ardından uygulanmaya başlayan yaptı
rımlar, ülkenin Kuzey ve Güney bölgelerinde ilan 
edilen uçuşa yasak bölgeler, ve ülkenin aynı anda 
bombalanması, Irak’ın insani ve maddi kaynak ve ka
pasitesinin, ülkenin işgal ve İstilasını kolaylaştıracak 
biçimde adım adım zayıflatılması amacına hizmet et
miştir. Bu süreçte, ABD ve Birleşik Krallık, Birleşmiş 
M illetler Güvenlik Konseyi’nln suç ortaklığına hizmet 
eden kararını arkalarına almıştır.

4. Kendi gündemlerini oluşturmak pahasına, Bush ve 
Blair, dünyanın dört bir yanındaki milyonların tepki
sine kulaklarını tıkamış, tarihin en haksız, ahlaksız ve 
korkakça savaşlarından b irin i gerçekleştirmiştir.

5. Irak’ın geçtiğimiz 27 aydaki Anglo-Amerlkan İstilası, 
Irak devleti ve toplumunun çöküşüne neden olm uş
tur. Yasa ve düzen tamamen ortadan kalkmış, İnsan 
güvenliği kalmamış, altyapı darmadağın edilmiş, 
sağlık sistemi yokedllmiş, eğitim sistemi işlevslzleş- 
tirilm iş, çevresel ve ekolojik katliamlar yapılmış, ve 
Irak’ın kültürel ve arkeolojik mirası ayaklar altına 
alınmıştır.

6. işgal ile birlikte Irak’taki etnik ve dinsel ayrılıklar, Irak 
toplumunun ulus kim liğin in  ve bütünlüğünün zayıf-
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latılması amacıyla b ilinçli olarak k ışk ırtm ıştır. Bu, 
b ild ik sömürgeci 'parçala ve yönet’ anlayışıyla bü
tünlük gösteren bir yaklaşımdır.

7. 1991'den işgale kadar süren yaptırımlar, binlerce in
sanın acı çekmesine ve ölümüne neden olmuştur, iş
galden sonra durum daha da kötüleşmiştir. En az 
100 bin insan öldürülmüş, 60 bini ABD hapishane
lerinde herhangi bir yargı işlemine tabii tutulmadan, 
insani olmayan koşullar altında tutulmakta, binlerce 
insan kaybolmuş durumda işkence artık sıradan bir 
olay haline gelmiş bulunmaktadır.

8. Irak ekonomisinin özelleştirilmesi, deregülasyonu ve 
liberalleştirilmesi, ülkenin Washington Uzlaşması'na 
uygun biçimde bir hizmet ekonomisine dönüştürül
mesini öngören biçimde gerçekleştirilmektedir. işgal 
güçleri, aynı zamanda ülkenin petrolünün denetimi
ni ele geçirmişlerdir.

9. işgal himayesinde oluşturulmuş her yasa ve kurum, 
hem yasal, hem de ahlaki zeminden yoksundur. He
nüz sonuçlanmış olan seçim, Kurucu Meclis, varo
lan hükümet ve Anayasa Taslak Komitesi, bu neden
le gayrı meşrudur.

10. işgale karşı yoğun bir muhalefet vardır. Barışçıl yol
lardan yürütülen siyasi, toplumsal ve sivil direniş, 
işgal güçlerinin baskısıyla karşılaşmaktadır, işgal 
güçlerinin kaba kuvvete başvurması, güçlü bir s ilah
lı direnişin örgütlenmesi ve çaresizlikten kaynaklı 
türlü şiddet eylemlerine vesile olmuştur. Birleşmiş 
M illetler Sözleşmesi, ve uluslararası yasalarda belir
tilen ilkelere göre, işgale karşı halk hareketi meşru ve 
makuldür.

II. Tavsiyeler
Biz Vicdan Jürisi olarak, Irak halkının ülkesinin yasadışı iş
galine karşı direnme ve kendi bağımsız kurumlarını oluştur
ma hakkını tanıyarak ve işgale karşı direnme hakkının, Bir
leşmiş M illetler Sözleşmesi’nden kaynaklanan kendi kaderi
ni tayin, özgürlük ve bağımsızlık İçin mücadele etme hakkı 
olduğunu teyid ederek, Irak halkıyla dayanışma içinde oldu
ğumuzu ilan ederiz.
Tavsiyelerimiz şunlardır:

1. Koalisyon güçleri hiç zaman kaybetmeden ve koşul
suz olarak Irak'tan çekilmelidir.

2. Koalisyon devletleri, gerçekleştirdikleri yasadışı İsti
la ve işgal ile yol açtıkları insani, ekonomik, ekolo
jik  ve kültürel yıkım nedeniyle Irak'a ve Irak halkına 
tazminat ödemelidirler.

3. İşgal süresi İçinde yapılan ve Irak halkının çıkarları
na aykırı gördüğü bütün yasa, mukavele, anlaşma ve 
kurumlar geçersiz sayılmalıdır.

4. Guantanamo hapishanesi ve yabancı ülkelerdeki bü
tün diğer ABD askeri hapishaneleri kapatılmalı, mah
kumların adları açıklanmalı, savaş tutsağı statüsün
de oldukları kabul edilip yasal hakları tanınmalıdır.

5. Irakla saldırı suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten 
sorumlu olanlar hakkında, başta Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı George W. Bush, İngiltere Başba
kanı Tony Blair, ve koalisyon ülkeleri hükümet yetkili
leri olmak üzere kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır.

6. Bu yasadışı savaşa katılanları, örneğin kasten yalan 
söyleyen gazetecileri, ırkçı, etnik ve dini nefreti kö
rükleyen büyük şirketlere ait medya kuruluşlarını ve 
bu savaştan çıkar sağlayan çok uluslu şirketlerin üst 
düzey yöneticilerini ahlaken ve kişisel olarak sorum
lu tutacak hesap sorma süreci başlatılmalıdır.

7. insanlar tüm dünyada bu savaştan doğrudan kâr 
eden ABD ve İngiliz şirketlerine karşı harekete geç
melidir. Bu şirketler arasında Halliburton, Bechtel, 
Carlyle, CACI Inc., Titan Corporation, Kellog, Brown 
and Root (Halliburton’un taşeron firması), DynCorp, 
Boeing, ExxonMobil, Texaco, British Petroleum sa
yılabilir. Şu şirketler Irak’a karşı tazminat davası aç
mış ve “tazminat” almışlardır: Toys R Us, Kentucky 
Fried Chicken, Shell, Nestle, Pepsi, Phillip Morris, 
Sheraton, ve Mobil. Bu eylemler bu şirketlerin ofis
lerini kapatmak, mallarını boykot etmek ve hissedar
larına hisselerini elden çıkartmaları için baskı yap
mak gibi doğrudan eylem biçim lerini içerebilir.

8. Ordu mensupları vicdanlarının sesini dinlemeli ve 
askere alınmayı ve yasadışı bir savaşa katılmayı red
detmelidirler. Ülkeler vicdani retçilere siyasi sığınma 
hakkı tanımalıdır.

9. Yabancı ülkelerdeki tüm ABD üslerinin kaldırılması 
için açılan uluslararası kampanya güçlendirilmelidir.

10. Tüm dünya halkları hükümetlerinin Irak’taki işgale 
maddi, lo jistik ve manevi destek vermek g iriş im leri
ne direnmeli ve bunu reddetmelidirler.

Biz Vicdan Jürisi üyeleri olarak bu tavsiyelerin uluslararası 
kurumların, korku ve çıkarlar değil halkların iradesi doğrultu
sunda şekillendiği ve yeniden şekillendiği, gazetecilerin ve 
aydınların sessiz kalmadıkları, dünyanın halklarının iradesi
nin merkezde olduğu ve insan güvenliğinin devlet güvenliği 
ile şirket kârlarından önce geldiği bir dünya için gereken ze
m ini hazırlayacağını umuyoruz.
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